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Ül ke miz de 90’lı yıl lar la bir lik te do ğa spor la rı na ar tan bir il gi
göz lem len me ye baş lan dı. Özel lik le üni ver si te ku lüp le ri son de -
re ce et kin bir şe kil de dağ cı lık, ma ğa ra cı lık, ya maç pa ra şü tü,
alet li da lış gi bi spor la rın ya yıl ma sın da ön cü lük et ti ler. 1992 yı -
lın da yap tı ğım Khan Teng ri tır ma nı şı, ar ka sın dan 1994 yı lın da
al dı ğım Kar Le opa rı un va nı ve er te si yıl 1995 yı lın da ger çek leş -
tir di ğim Eve rest tır ma nı şı ve bu ha ber le rin sık lık la med ya da yer
al ma sı da, genç le rin özel lik le dağ cı lık spo ru na yö ne li mi nin hız -
lan ma sın da et ki li ol muş tu. Da ha ön ce den ya pıl ma mış pek çok
tır ma nış ger çek leş ti ril di, Tür ki ye’nin do ğal fır sat la rı ya vaş ya -
vaş gü zel lik le ri ni aç ma ya baş la dı lar. Da ha ön ce den hiç dü şü nül -
me yen tek nik zor luk la rı olan ye ni ro ta lar tır ma nıl ma ya baş la dı,
pek çok ma ğa ra nın keş fi ya pıl dı, ha ri ta lan dı, fo toğ raf la rı çe kil -
di, ye ni da lış yer le ri keş fe dil di, ya maç pa ra şü tü ile uçu la bi le cek
ye ni yer ler bu lun du, do ğa spor la rın da ki tu rizm po tan si ye li miz
or ta ya çı ka rıl dı. Bu ko nu lar hak kın da der gi ler, ma ka le ler ya yın -
lar ya pıl ma ya baş lan dı. Ül ke nin ay dın lık ve çağ daş viz yo na sa -
hip genç le ri, ül ke le ri nin do ğal gü zel lik le ri ni ama tör ce ol mak la
bir lik te, bu kez işin içi ne bi lim sel bir viz yon da ka ta rak bel ge le -
me ye ve pay laş ma ya baş la dı. Do ğal ola rak da ha faz la sa yı da
genç in sa nın ara zi ye çık ma sı, do ğa da bir ta kım et kin lik le re ka tıl -
ma sı, be ra be rin de do ğa da mah sur kal ma, ya ra lan ma, kay bol ma
gi bi çe şit li ka za lar da ar tı şı da gün de me ge tir di. Bu ola sı ge liş -
me yi fark eden ve ön le mi ni al ma yı dü şü nen ilk ekip de dağ cı la -
rın kur du ğu AKUT ol du.

1994 yı lı Ka sım ayın da Bol kar Dağ la rı’nda Yıl dız Tek nik
Üni ver si te si’nden iki dağ cı nın kay bol du ğu ha be ri bir bom ba gi -
bi dağ cı lık ca mi ası nın gün de mi ne düş müş tü. Dö ne min bü tün
de ne yim li dağ cı la rı Tür ki ye’nin dört bir ta ra fın dan ge le rek kay -
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bo lan iki dağ cı için se fer ber ol muş tuk. İki ana grup ha lin de yü -
ze ya kın dağ cı nın ka tıl dı ğı, Jan dar ma’nın ve böl ge in sa nı nın da
yer al dı ğı, hat ta as ke ri he li kop ter le rin de des tek le di ği top lam 14
gün sü ren de tay lı bir ara ma ça lış ma sı ya pıl dı. An cak ne ya zık ki
bü tün iyi ni yet li gay ret le re ve on ca eme ğe rağ men bir ta kım ak -
si lik ler ve so run lar ya şan dı ve ba şa rı sız lık la so nuç la nan bu fa ali -
yet son ra sın da ara la rın da be nim de bu lun du ğum iki elin par mak -
la rı nı geç me ye cek ka dar kü çük bir grup dağ cı ara ma kur tar ma
fa ali yet le ri nin en doğ ru ve ve rim li bi çim de na sıl ger çek leş ti ri le -
bi le ce ği ni dü şün me ye ve araş tır ma ya baş la dı. 

14 gün lük yo ru cu ama so nuç suz ça ba nın so nun da kü çük bir
dağ cı gru bu birara ya gel miş ve şu iki te mel ön gö rü de bu lun muş -
tuk; bi rin ci si, Tür ki ye’de ar tık da ha faz la sa yı da genç do ğa ya
çık ma ya baş la dı, bu nun so nu cun da önü müz de ki sü reç ler de da ha
faz la sa yı da ka za ya şa na cak. İkin ci si de, bir dağ cı bir dağ da ka -
za ge çi rir se, ona sa de ce di ğer dağ cı lar yar dım ede bi lir. Bu iki
ön gö rü ye bağ lı ge le cek te art ma ola sı lı ğı bu lu nan so run la rı mız
ola ca ğı dü şün ce si, do ğal ola rak çö zü mü nü de be ra be rin de ge tir -
di; ör güt len mek... 

Ateş düş tü ğü ye ri ya kar. Bu ar ka daş la rı mı zın acı sı nı, ai le le -
rin den son ra en yo ğun şe kil de, on la rın acı so nu nu ken di le riy le
öz deş leş ti re bi len dağ cı lar ya şa dı. Baş ka acı lar ol ma sın di ye, da -
ha doğ ru su ola sı acı la rı azalt mak için birara ya gel me ye ve ör güt -
len me ye ka rar ver di ler. 

AKUT bir sez gi dir, bir ön gö rü dür, bir ders çı kart ma dır, ge -
le ce ği bu gün den his set mek tir... 

Bir mu si bet bin na si hat ten iyi dir der ler. İki genç kar de şi mi -
zin kay bı, bi zim üze ri miz de bu et ki yi yap tı ve gö zü mü zü aç tı,
uf kun öte si ni gör me mi zi sağ la dı. Türk dağ cı la rı nın bir bö lü mü -
nün 1994 yı lın da ya şa dı ğı ay dın lan ma yı, Türk top lu mu nun iç -
sel leş ti re bil me si için, yüz yı lın en bü yük do ğal afet le rin den bi ri
olan Göl cük Dep re mi’nin ya şan ma sı ve ne re dey se 18.000 va tan -
da şı mı zın öl me si ge re ke cek ti. Ama bu bi le uzun sür me di ve
plan lı, bi linç li kir li bil gi ça lış ma la rıy la bu kuv vet li çı kış bi le yok
edil di. İler le yen bö lüm ler de ne de mek is te di ği mi da ha açık ola -
rak an la ta ca ğım.
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Dağ cı la rın şöy le bir özel li ği var dı o yıl lar da. He men ta ma mı
ya üni ver si te öğ ren ci siy di, ya da üni ver si te me zu nu. Dağ cı lı ğın
ya nı sı ra ti yat ro, ede bi yat, fel se fe, sa nat, fo toğ raf ve ben ze ri il gi
alan la rı na da sa hip ti ler. Bu da on la rı son de re ce ay dın, ni te lik li
ve so rum lu luk duy gu su ge liş miş in san lar ya par dı. O gün le rin
ak tif dağ cı ve do ğa spor cu su ku şak la rı nın için de bu yön le ri kuv -
vet li çok in san var dı. Ha ya tı mın en şans lı fır sat la rın dan bi ri; üni -
ver si te eği ti mim için An ka ra’ya git ti ğim de, da ha 20 ya şın da toy
ama son de re ce atıl gan bir de li kan lıy ken, ben den yaş ça ve de ne -
yim ce bü yük, hem do ğa spo ru hem de ti yat ro, ede bi yat, şi ir, fel -
se fe gi bi ko nu lar la da il gi le nen son de re ce ni te lik li bir gru bun
içi ne gir miş ol mam dı. O gün le ri ve o in san la rı her za man bü yük
bir min net le ana rım. Dağ la ra, do ğa ya git mek için sü rek li ül ke -
nin dört bir ya nı nı do laş tı ğı mız için, ül ke için de fark lı coğ raf ya -
la ra sık lık la se ya hat eden ve bu ra lar da ki ek sik le ri, sı kın tı la rı,
fark lı lık la rı göz lem le yen ve bun lar için üzü len, en di şe eden ve
bir şey ler ya pıl ma sı ge rek ti ği ni dü şü nen in san lar dık. 

Baş lan gıç ta AKUT’un en bü yük gü cü, he men hep si üni ver -
si te me zu nu ve ya öğ ren ci si olan spor cu di sip li ni ne sa hip, di na -
mik, eği tim li, kül tür lü, ta kım ça lış ma sı na yat kın, do ğa ko şul la -
rın da ken di ba şı nın ça re si ne bak ma yı bi len, li der lik va sıf la rı
olan ve ge le nek sel Türk fe da kâr lı ğı nın en has şek li ni ru hun da
ta şı yan ay dın genç ler di. O gün le rin he ye ca nı, içi miz de ki coş ku,
ek sik li ği ni gör dü ğü müz bir ko nu da ül ke miz için bir lik te bir şey -
ler ya pa bil me dü şün ce si biz le ri bir ça tı al tın da bir ara ya ge tir di.
İlk za man lar va kıf mı der nek mi ku ra lım di ye çok tar tış tık ama
va kıf kur mak için ge rek li mad di im kân lar yok tu eli miz de. O ne -
den le der nek te ka rar kıl dık ve kol la rı sı va dık. Ül ke miz de gi de -
rek ih ti ya cı da ha faz la his se di len ara ma kur tar ma ko nu sun da fa -
ali yet gös te re cek uz man bir eki bin gö nül lü lük pren si bin den yo -
la çı ka rak bir der nek ça tı sı al tın da bir ara ya gel me ça lış ma la rı
sü rer ken, 1995 yı lı Ara lık ayın da Ulu dağ Ke şiş te pe’de ya pı lan
bir ara ma kur tar ma ope ras yo nun da ilk de fa AKUT adı nı kul la -
na rak yer al dık. 1996 yı lı nı ya şar ken üye sa yı sı nı 20’ye yük selt -
tik ve 14 Mart’ta da AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’ni res men
kur duk. Nur to pu gi bi, gür büz, sağ lık lı ve ge le ce ğe umut la ba -
kan bir be be ği miz ol muş tu. Onu o ka dar çok sev dik ve be nim -

❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏84



se dik ki, iler le yen yıl lar da ha ya tı mı zın bi rin ci ön ce li ği ni hep
AKUT oluş tu ra cak tı.

AKUT, bi zim ko şul suz va tan ve in san sev gi miz di...

Ku ru lu şu muz da bi le gö rev ta nı mı mı zı sa de ce dağ ve do ğa
spor la rı ile sı nır lan dır ma dık. Ma dem ken di ba şı nın ça re si ne ba -
ka bi len bir eki biz ve ilk yar dım, ara ma ve kur tar ma gi bi eği tim -
le ri miz var; ih ti yaç ha lin de dep rem, sel gi bi do ğal afet ler de de
gi der gö nül lü ola rak ça lı şı rız de dik. AKUT’un bu dö nem de at tı -
ğı en önem li adım da bu ol muş tu. Tü zü ğü müz de de be lirt ti ği miz
gi bi, yal nız ca dağ da de ğil, tüm do ğa spor la rın da ve ih ti yaç du -
yul du ğu tak tir de dep rem, sel gi bi do ğal afet ler de de ara ma kur -
tar ma yap ma yı he def le miş tik. Çün kü ara ma-kur tar ma ko nu sun -
da bil gi mi zi ve kül tü rü mü zü ar tır ma ya ça lı şır ken, coğ ra fi ola rak
ba kıl dı ğın da ül ke mi zin % 92’si nin, nü fus ola rak ba kıl dı ğın da
ise % 98’inin dep rem ris ki ile iç içe ya şa dı ğı nı öğ ren miş tik. So -
rum lu luk ve il gi ala nı mız yal nız ca çok sev di ği miz dağ lar de ğil,
bir an da bü tün Tür ki ye ve bü tün Türk hal kı ol du. Gün ge le cek
im kân la rı mız öl çü sün de bü tün dün ya ve bü tün dün ya halk la rı da
ola cak tı. 

Yap tı ğı mız gö nül lü kur tar ma lar la ya vaş ya vaş adı mız da du -
yul ma ya baş lan dı. (Ek: 9) AKUT’u ku rar ken el bet te ki 17 Ağus -
tos Dep re mi gi bi bir afe ti ön gör me miş tik ama kar şı laş tı ğı mız sı -
kın tı ne olur sa ol sun; ül ke mi zin ih ti ya cı olur sa, gi der eli miz den
ge le ni ya pa rız di ye dü şün müş tük. An cak da ha son ra, Sev gi li İs -
ken der’in (IĞ DIR) Kan dil li Ra sat ha ne si’nde ayar la dı ğı se mi -
ner de; Prof. Dr. Ah met Me te Işı ka ra bi ze, İs tan bul’da bek le nen
dep rem den bah set miş, bü yük bir dep re me ha zır ol ma mız ge rek -
ti ği ni söy le miş ve ça lış ma la rı mı zı hız lan dır ma mı zı is te miş ti.
Tür ki ye’nin ge ne li nin ak si ne, biz Işı ka ra ho ca yı çok cid di ye al -
mış tık. Bu uya rı bi zi hem sars mış hem kor kut muş tu. Bu nun üze -
ri ne ça lış ma la rı mı zı hız lan dır dık, dep rem ve en kaz ko nu la rı na
da ha bü yük bir cid di yet le eğil me ye baş la dık. Çev re mi ze de bu
ko nu da da ha 1998 yı lın da uya rı la rı mı zı yap ma ya baş la mış tık. O
gün ler de de bu gün ol du ğu gi bi sık lık la okul la ra se mi ner le re gi -
di yor duk. 18 Ara lık 1998 ta ri hin de böl ge sel bir ga ze te olan Ye -
ni lik çi Vit rin ga ze te sin de; Ya vuz Se lim İl köğ re tim Oku lu’n da
öğ ren ci le re ver di ğim se mi ner le il gi li çı kan ha ber de şun la rı söy -
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le miş tim; “İs tan bul’da 7 şid de tin de bir dep rem bek li yo ruz. Ne
za man ola ca ğı nı bi le mi yo ruz. An cak böy le bir dep rem ola ca ğı
ya pı lan araş tır ma la rı mız so nu cun da ke sin leş miş du rum da dır.
Bun dan son ra ha sa rı en az ka yıp la ka pat mak için çok acil ted bir -
ler al ma mız ge re ki yor. Ça lış ma la rı mız yet ki li le ri bu ko nu da bil -
gi len dir mek yö nün de dir.” (Ek: 10)

Bu ha ber den son ra Ya vuz Se lim İl köğ re tim Oku lu mü dü rü -
nün, hal kı kor kut mak, pa ni ğe sev ket mek gi bi bir ge rek çey le ifa -
de si alın dı. Ge le cek te ki ola sı bir teh li ke ye kar şı hal kı mı zı uyar -
mak ve ger çek le ri sa vun mak, sta tü ko cu ba zı dar gö rüş lü ler ta ra -
fın dan hal kı kor kut mak ola rak an la şıl dı ğı için biz ne ön lem al -
ma yı, ne ko ru ma kül tü rü nü, ne risk yö ne ti mi ni, bun ca ya şa nan
acı ya ve sı kın tı ya rağ men bu gün bi le doğ ru dü rüst ya pa mı yo ruz.
1998 yı lın da bu tür acı ger çek le ri di le ge ti ren le ri sı kış tır mak sı -
ra dan bir olay dı. 

AKUT’un mis yon cüm le si şu dur; 

“Dağ ve do ğa ko şul la rın da mey da na ge len kay bol ma ve ka -
za olay la rın da, dep rem, sel gi bi do ğal afet ler de ve bü yük
ka za lar da, ta ma men gö nül lü ola rak, ama tör bir ça lış ma ve
pro fes yo nel bir yak la şım ile, ba şı dert te olan ki şi le re en kı -
sa sü re de ulaş mak, yar dım için ge re ken en uy gun ko şul la rı
ya rat mak, doğ ru ara ma ve kur tar ma ça lış ma sı ya pa rak, ka -
za ze de le re te mel ilk yar dım des te ği ni sağ la dık tan son ra em -
ni yet li or tam ko şul la rı na na kil le ri ni sağ la mak ve bu tür
olay lar da can kay bı nı en aza in dir mek ve ara ma kur tar ma
ko nu la rın da top lu mu bil gi len dir mek der ne ği mi zin te mel
ama cı dır.”

AKUT’un bu mis yo nu nu ye ri ne ge ti rir ken uya ca ğı nı ta ah hüt
et ti ği de ğer le ri de şun lar dır; 

Gö nül lü lük

Kar şı lık sız Yar dım se ver lik

İn san Ha ya tı na De ğer Ver mek

Dü rüst lük

Gü ve ni lir lik

Bu gü ne dek yap tı ğı mız her şe yin özü yu ka rı da ki pa rag raf ta
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ve de ğer ler de giz li dir. Bun lar dan en kü çük bir sap ma ya bi le bu -
gü ne dek hiç bir za man izin ver me dik ve ver me ye ce ğiz.

AKUT, bi zim bu va ta na bor cu muz dur...

AKUT’un ida ri ya pı lan ma sı nı 5 ki şi lik bir Yö ne tim Ku ru lu
üze ri ne in şa et tik ama ka rar la rı mı zı her za man 22 ki şi den olu şan
bir ka rar gru bu ile al dık. Ne za man ki bü yük dep rem ya şan dı der -
nek bü yü me ye baş la dı, o za man ida ri ya pı mı zı da ona gö re ye -
ni den ya pı lan dır dık. Bir yan dan da ara ma kur tar ma anın da dev -
re ye gir mek üze re ope ras yo nel ola rak da ha fark lı, hi ye rar şi üç -
ge ni dar, yet ki ve so rum lu luk la rın net ola rak ta nım lan dı ğı di sip -
lin li, acil du rum lar da dar bir kad ro ile ça buk ka rar ala bi len ve al -
dı ğı ka rar la rı ça buk uy gu la ya bi len bir ör güt len me bi çi mi ter cih
et tik. Bu nun da iler le yen sü reç te çok fay da sı nı gör dük. Her za -
man ni te lik li in san la ra yet ki ve so rum lu luk ver dik. Bu gün bi le
AKUT’un en bü yük gü cü o gün ler den ka lan bu an la yış tır. Bu
ko nu da en bü yük avan ta jı mız, ki şi sel ini si ya tif kul lan ma ko nu -
sun da ce sur ve ka rar lı, so rum lu luk al mak tan çe kin me yen ve ris -
ke gir mek ten kork ma yan ta kım li der le ri ne sa hip ol ma mız dı.
Dağ cı lı ğın bi ze ka zan dır dı ğı ta kım ça lış ma sı, kont rol lü ris ke
gir me ve ini si ya tif kul lan ma ye te ne ği, ara ma-kur tar ma gi bi son
de re ce kri tik ka rar me ka niz ma la rı nın te red düt süz ve çok hız lı
dev re ye so ku lup, alı nan ka rar la rın so nu na ka dar ta kip çi li ği nin
ya pıl ma sı, de ği şen ko şul la ra sü rat le ayak uy du rul ma sı ge re ken
bir or tam da ba şa rı gra fi ği mi zi hız la yük selt miş ti.

Li der odak lı ku rum ol ma yı ve li der lik me ka niz ma sı nı her za -
man bü yük bir ve rim li lik le kul lan dık. Her za man in sa na inan -
dık, in sa na ya tı rım yap tık ve sa de ce ni te lik li, so rum lu luk duy gu -
su ge liş miş, em pa ti ya pa bi len, ça lış kan in san la rı ara mı za al dık.
Bu ki ta bın al tın cı bö lü mün de AKUT gö nül lü le ri nin ken di ağız -
la rın dan ne den bu ra da ol duk la rıy la il gi li duy gu ve dü şün ce le ri -
ni siz ler le pay la şa ca ğım. O za man ne de mek is te di ği mi da ha iyi
an la ya ca ğı nı zı dü şü nü yo rum. 

AKUT, ay dın lan ma sü re ci mi zin baş lan gı cı dır...

Tür ki ye’de kim se dep rem den bah set mez ken, biz 1997 yı lı
Ocak ayın da ilk dep rem eği ti mi mi zi al mış tık, Ha zi ran ayın da ise
ilk sel eği ti mi mi ze baş la mış tık. 1998 yı lın da Eyüp Be le di ye -
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si’nin yı kım ka ra rı al dı ğı bir bi na nın içi ne be lir li yer le re plas tik
man ken ler, ev eş ya la rı ve okul sı ra la rı yer leş ti rip, on dan son ra
yı kıl ma sı nı sağ la mış ve en kaz al tın da in san lar ne re ler de sağ ka -
la bi li yor lar ve en ka za na sıl mü da ha le edi li yor ko nu la rın da ça lış -
ma lar yap mış tık. AKUT böy le ce, ge rek ti ğin de do ğal afet ler de
de il gi li res mi ku rum la ra yar dım cı ola bi lir ha le gel miş ti.

Ku ru lu şu muz dan he men son ra in san kay nak la rı açı lı mı mı zı
da yal nız dağ cı la ra de ğil, AKUT’un tü zü ğü nü ka bul eden ve bir
bek len ti ya da çı kar dü şün mek si zin in san ha ya tı kur tar mak için
ça lış mak is te yen her ke se yap mış tık. Yi ne de di sip lin le ri, atak -
lık la rı, sağ du yu lu ka rar ala bil me ye te nek le ri ve risk li spor lar la
uğ ra şan in san la ra öz gü li der lik ve kri tik sü reç ler de ka rar ve re bil -
me be ce ri le riy le, dağ cı la rın gö re vi da ha uzun yıl lar AKUT’un
lo ko mo ti fi ola rak de vam ede cek ti. 

Ka tıl dı ğı mız ara ma ve kur tar ma ope ras yon la rı, gö nül lü le ri -
mi zi ge liş ti ren eği tim ler, or ga ni zas yon ve ta nı tım ça lış ma la rı, il -
gi li ku rum ve ku ru luş lar la ya pı lan pro to kol ve an laş ma lar, spon -
sor araş tır ma la rı sü rer ken, yak la şık 90 üyey le, Ha zi ran 1998 ta -
ri hin de Ada na-Cey han Dep re mi’ni ya şa dık. 14 ki şi lik AKUT
eki bi, 28 ki şi nin en kaz al tın da kal dı ğı bir apart man da sı ra ile 5
gün ça lış tı. 2 ya şa mın kur ta rıl ma sı nı sağ la dı ve bu olay AKUT’u
ga ze te man şet le ri ne ta şı dı. Ba şar dı ğı mız iş ten ve kur tar dı ğı mız
can lar dan çok ama çok bü yük bir gu rur duy muş tuk. On ca eme -
ğin kar şı lı ğı nı en ka zın al tın dan kur tar dı ğı mız iki can la al mış tık.
On ca eği ti min, eme ğin kar şı lı ğı nı en ka zın al tın dan kur tar dı ğı -
mız iki can la al mış tık. (Ek: 11)

Çok ama çok mut luy duk...

O gün ler de ki duy gu la rı mı “AKUT ger çek te ne ifa de edi yor”
baş lık lı ma ka lem de şöy le di le ge tir miş tim;

1996 yı lın da, dağ cı ar ka daş lar bi ra ra ya ge le rek, AKUT’u,
Ara ma Kur tar ma Der ne ği ni kur duk. Üç yıl bo yun ca, pek
çok dağ ka za sın da, kay bol ma ola yın da, sel ler de, dep rem -
ler de ta ma men gö nül lü lük il ke siy le ça lı şan eki bi miz le, zor
du rum da ki in san la ra yar dı ma ça lış tık, ba zı la rı nın ha ya tı nı
kur tar dık. 

Baş ka la rı nın ha ya tı için ken di sağ lı ğı nı ve ha ya tı nı hiç bir
kar şı lık bek le me den teh li ke ye atan bir grup gen cin bu öz ve -
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ri li ça ba la rı, kı sa sü re de, bir kaç ki şi nin ha ya tı nı kur tar mak -
tan çok da ha öte bir so nu ca ulaş tı. İn san la ra; böy le bir ha -
re ke tin ne ka dar önem li ve de ğer li ol du ğu nu ve as lın da he -
pi mi zin bu top rak la rı hat ta bu dün ya yı pay laş tı ğı mız di ğer
in san la ra, da ha da ge niş gö re bi lir sek bü tün can lı la ra kar şı
bir so rum lu luk ta şı dı ğı nı, ta şı ma sı ge rek ti ği ni gös ter di.

Bü yük Çin li bil ge Kon fiç yüs, dost luk-sev gi an la mı na ge -
len, “jen” di ye ta nım la dı ğı ve in sa nın en önem li iki er de -
min den bi ri ola rak gör dü ğü kav ram la, “in sa nın in sa na iyi -
lik çi il gi sin den” bah se der. An cak bu il gi yi, bu so rum lu lu ğu
his se der sek ve ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re bi lir sek, ön ce ya kın
çev re miz de ve ken di top lu mu muz da, son ra da bü tün in san -
lık için de, sev gi ve kar deş lik bağ la rı nı güç len di re bi li riz.
Böy le ce, ken di miz den son ra ki ku şak la rın da ha sağ lık lı, da -
ha hu zur lu, da ha mut lu ol ma sı nı sağ la ya bi lir ve in san lı ğın
da ha ile ri ye git me si ne yar dım cı ola bi li riz. 

Sha kes pe are bir ese rin de, dün ya yı oyun cu la rın sü rek li gi -
rip çık tı ğı bir sah ne ye ben zet miş. Bu sah ne de ne ka dar ak tif
bir rol oy na ya ca ğı nı zın se çi mi ta ma men si ze kal mış. Ba kan -
lar dan mı, yok sa ya pan lar dan mı ola cak sı nız? Bü tün fark lı lık
bu çok önem li se çim de giz li dir.

Ço ğu nuz bi lir si niz, ün lü bir ya za rın Mek si ka kı yı la rın da
ta til ya par ken ba şın dan ge çen ola yı. Ya zar her sa bah kal dı -
ğı ye rin bal ko nun dan, kı yı da ko şup du ran ve dans eder gi -
bi ha re ket ler ya pan genç ada mı iz ler ve ne yap tı ğı nı me rak
eder. Bir sa bah onun la ko nuş mak için ya nı na gi der. Genç
adam, su la rın çe kil me sin den do la yı kum da ka lan on bin ler -
ce de niz yıl dı zı nın ara sın da kum sal bo yun ca koş mak ta ve
on la rı de ni ze at mak ta dır. Ya zar bu ga rip ça ba ya şa şı rır, çün -
kü ok ya nus kum sa lı çok uzun dur ve kum da ka lan de niz yıl -
dız la rı sa yı sız dır. Genç ada ma bo şu na uğ raş tı ğı nı, hiç bir şe -
yi de ğiş ti re me ye ce ği ni söy ler. Bu nun üze ri ne genç, eği lir ve
kum dan al dı ğı bir de niz yıl dı zı nı ok ya nu sa ge ri atar ve
“Onun için de ğiş tir dim” der.

1932 Er zin can dep re min de, otuz iki bin do kuz yüz at -
mış iki ki şi öl dü. PKK bu gü ne dek otuz bin ki şi yi kat let ti.
Tür ki ye’de ge çen yıl dört bin se kiz yüz el li iki ki şi tra fik ka -
za la rın da can ver di. İs tan bul’da geç ti ği miz yıl çı kan yan -
gın lar da at mış iki ki şi ha ya tı nı kay bet ti. AKUT ve Si vil Sa -
vun ma Bir lik le ri, Cey han’da iki ki şi nin ha ya tı nı kur tar dı.
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İn san ha ya tı nın bu ka dar ucuz ol du ğu ül ke miz de, Ser -
can’ı ve Ha ti ce öğ ret me ni bü yük bir en ka zın al tın dan, ölü -
mün ku ca ğın dan çe kip al dık. Ül ke miz de bin ler le öl çü len
ölüm le rin ya nın da, iki can ne dir ki? 

İki can çok şey dir dost lar. İki can, in sa nın in sa na kar şı
en bü yük so rum lu lu ğu dur. İki can, bi rey le rin is ter ler se ne -
ler ya pa bi le cek le ri nin bir gös ter ge si dir. İki can, in sa nın is -
ter se en umut suz an da bi le her şe yi de ğiş ti re bi le ce ği nin ka -
nı tı dır. Bi zim, kum sal da ki bü tün de niz yıl dız la rı nı kur tar -
mak gi bi bir ütop ya mız yok. Biz de her şe yi de ğiş ti re me ye -
ce ği mi zi çok iyi bi li yo ruz ama Cey han’da iki kü çük de niz
yıl dı zı için de ğiş tir dik.

Hay di dost lar, bi zi bek le yen da ha çok de niz yıl dı zı var
kum sal da, hep si ne ye ti şe me yiz ama, hiç de ğil se bir avu cu -
nu da ha de ni ze ge ri ata lım. 

Ada na-Cey han Dep re mi’nde ki ba şa rı lı ve öz ve ri li ça lış ma la -
rı mız so nu cun da rah met li Baş ba ka nı mız Bü lent Ece vit’in de
des tek le riy le 15 Ocak 1999 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rıy la;
AKUT, “Ka mu Ya ra rı na Ça lı şan Der nek” ol du, (Ek: 12) ki bu -
gün bi le hâ lâ ara ma kur tar ma ko nu la rın da bu sta tü ye ge ti ril miş
tek si vil top lum ku ru lu şu AKUT’tur. 

Çe şit li ara ma ve kur tar ma ope ras yon la rı, ye ni gö nül lü le rin
alı mı ve eği tim le ri, ye ni den ya pı lan ma, il gi li ku rum ve ku ru luş -
lar ile ya pı lan ye ni pro to kol ve an laş ma lar, ta nı tım fa ali yet le ri,
spon sor araş tır ma la rı sü rer ken bir ge ce sa ba ha kar şı Göl cük
Dep re mi mey da na gel di. Anın da fe la ket böl ge si ne koş tuk. Yak -
la şık 150 gö nül lü müzle can la baş la ça lış tık. Tür ki ye’nin dört bir
ya nın dan ge len 1.000’in üze rin de gö nül lü in sa nın ça lış ma sı nı
or ga ni ze et tik. 220 va tan da şı mı zın en kaz al tın dan can lı çı kar tıl -
ma sın da gö rev al dık, sa yı sız ce na ze yi ai le le ri ne tes lim et tik.
Yurt içi ve yurt dı şın dan gön de ri len çok mik tar da tıb bi mal ze me
ve di ğer yar dım mal ze me le ri nin fe la ket ze de le re doğ ru dan ve ya
Kı zı lay, Türk Si lah lı Kuv vet le ri ve Kriz Ma sa la rı ile ko or di ne li
ola rak ulaş tı rıl ma sı nı sağ la dık.

Ya şa nan fe la ke tin bü yük lü ğü, çok ge niş bir coğ raf ya nın ve
bü yük bir nü fu sun et ki len miş ol ma sı ve bu öl çek te bir dep re me
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kar şı en kaz ara ma ve kur tar ma ko nu la rın da çok çok az eği tim li
in san ol ma sı, ki bü tün Tür ki ye’de 110 ki şi Si vil Sa vun ma’dan,
100 ki şi ka dar da biz den var dı ve baş ka bir çok ye ter siz lik ne de -
niy le, ya şa nan sı kın tı lar da o öl çü de bü yü dü. Bü tün bun la ra rağ -
men, ön ce den yap tı ğı ha zır lık lar ve en önem li si fe la ket anın da,
o sü re cin bü tün kor kunç lu ğu na ve acı la rı na rağ men in san ha ya -
tı kur tar ma ya yö ne lik psi ko lo jik ola rak ha zır ol ma nın ver di ği
güç le, AKUT ba şa rı lı ve ini si ya tif li bir ara ma kur tar ma ör gü tü
ör ne ği ver di. Ken di öl çe ği nin çok üze rin de bir iş çı kar dı, hat ta
hiç de ne yi mi ol ma ma sı na rağ men yar dım da ğı tı mı ça lış ma la rı nı
da De ğir men de re’de kur du ğu kamp tan, bu ra yı Do nan ma Ko mu -
tan lı ğı yet ki li le ri ne tes lim edin ce ye dek ba şa rıyla ko or di ne et ti. 

Biz o ka dar işi o gün ler de na sıl be cer dik, hâ lâ şa şa rım... (Ek: 13)

17 Ağus tos 1999 ön ce sin de ül ke miz de do ğa da mey da na ge -
len ka za lar ve do ğal afet ler de ara ma kur tar ma ko nu su na odak -
lan mış tek gö nül lü ekip AKUT’tu. An cak Göl cük Dep re mi ’ni
iz le yen gün ler de, yur du mu zun pek çok böl ge sin de yüz ler ce ara -
ma kur tar ma gru bu ör güt len di. Bir çok ili miz de, il çe miz de özel -
lik le afet le re ye rel mü da ha le sağ la mak ama cıy la der nek ler, ma -
hal li ekip ler ku rul du. Si lah lı Kuv vet le rin ve ka mu ku ru luş la rı nın
bu ko nu da ki ye ni den ya pı lan ma la rı na ek ola rak, pek çok bü yük
fab ri ka nın, fir ma nın bün ye sin de de ben ze ri şe kil de ekip ler oluş -
tu rul du. Bü tün Tür ki ye, dep re me ha zır lık ko nu la rın da ara ma
kur tar ma, mal ze me, lo jis tik ve eği tim ko nu la rın da bü yük ça lış -
ma lar ger çek leş tir di. Öy le ki, Tür ki ye’de ki bü tün ku rum la rın
AKUT’u ör nek al dı ğı bu ha re ket bir ne vi ulu sal se fer ber li ğe dö -
nüş tü ve baş lan gıç ta son de re ce olum lu adım lar atıl dı. (Ek: 14) 

So nuç ta AKUT, Tür ki ye’de kök lü bir pa ra dig ma, zi hin ha ri -
ta sı de ği şi mi nin ön cü sü ol du. Bir çok si vil top lum ör gü tü ile ka -
mu ve özel sek tör ku ru luş la rı nın ba kış açı la rı nı, ara ma kur tar -
ma ya yak la şım la rı nı de ğiş tir di ve afet za rar la rı nın azal tıl ma sı
ko nu la rın da da ön lem al ma, ha zır lık lı ol ma ve ko run ma kül tü rü
an la yı şı nı gün de me ge tir di. Ara ma kur tar ma nın ya nın da, fe la ket
ön ce si ve son ra sı ile il gi li top lu mun yo ğun bi linç len me ta lep le -
ri ni kar şı la ya cak ça lış ma lar baş lat tı. Ya şa nan acı nın bü yük lü ğü
ve AKUT’un gös ter di ği, o gü ne dek si vil ha yat ta bu öl çek te bir
eşi da ha pek gö rül me miş di sip li ni, cid di ye ti, bi lim sel li ği ve öz -
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ve ri si ve en önem li si bü tün bun la rın kar şı lık sız ya pıl ma sı,
AKUT’a bir ara ma kur tar ma der ne ği ola rak ön gör dü ğün den da -
ha bü yük bir mis yon yük le di ve der nek bü tün Tür ki ye’de ta nı -
nan ve ör nek gös te ri len bir si vil top lum ör gü tü ol du, bir çok ödü -
le la yık gö rül dü. (Ek: 15)

AKUT; TE SEV’in 1999 yı lın da Göl cük Dep re mi’nin ar dın -
dan yap tı ğı ka mu oyu araş tır ma sın da; o gün le rin duy gu la rı nın
ağır lı ğı ne de niy le hal kı mı zın en çok gü ven di ği 1. ku rum se çil di.
Ay nı an ket 2000 yı lın da ya pıl dı ğın da AKUT, Si lah lı Kuv vet -
ler’den son ra hal kı mı zın en gü ven di ği 2. ku rum ola rak de ğer len -
di ril di. Top lu mu mu zun he men ta ma mı, si vil top lu mun bu gö -
nül lü ça lış ma sı nı yü rek ten des tek le di ve onur lan dır dı. Mil le ti -
mi zin bi ze bu ka dar yük sek bir gü ven duy gu su ile sa hip çık ma -
sı ha ya tı mı zın en bü yük onu ru nu ya şat tı bi ze. 

Göl cük Dep re mi’nin ar dın dan ge len Yu na nis tan-Ati na dep -
re mi ve bi ze on la rın yar dım et me si, on la ra da bi zim yar dı ma git -
me miz, on lar ca yıl dır çö zü le me yen so run la rın ya şan dı ğı sü reç -
te, ulus lar ara sın da kar deş li ğin ve ba rı şın sim ge si ol du. Zor gün -
le rin de in san la rın dil, din, ırk, ulus far kı gö zet mek si zin yan ya -
na, omuz omu za ça lı şa bil di ği ni gös ter di. Yu na nis tan Cum hur -
baş ka nı Kos tis Ste fa no po ulos’un AKUT eki bi ni res mi ola rak
ka bul edip te şek kür et me si, ga ze te man şet le rin den gün ler ce in -
me di. 

AKUT Ati na Dep re mi’nin ar dın dan yi ne 1999 yı lın da Tay -
van, 2001 yı lın da Hin dis tan, 2003 yı lın da İran ve 2005 yı lın da
Pa kis tan dep rem le rin de ki ara ma-kur tar ma ve 2000 yı lın da Mo -
zam bik se lin de ki tıb bi des tek ça lış ma la rıy la ulus la ra ra sı sü reç te
gel di ği ko nu mu da ha da ge liş tir di. 

1999 yı lın da Bir leş miş Mil let ler şem si ye si al tın da bu lu nan
Ara ma Kur tar ma Da nış man lık Gru bu - IN SA RAG’a ka bul edi -
len AKUT, tüm dün ya da ulus la ra ra sı stan dart la ra uy gun ara ma
kur tar ma ekip le ri için de, sı ra dı şı ça lış kan lı ğı ile en kaz ara ma
kur tar ma ko nu sun da en de ne yim li ve bil gi li ekip ler den bi ri ha li -
ne gel di. AKUT IN SA RAG ağı içe ri sin de, Av ru pa - Af ri ka Bö -
lü mü’nde yer al mak ta olup, za man za man IN SA RAG’ın dü zen -
le di ği top lan tı ve ça lış ma la ra ka tıl mak ta dır. 
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AKUT, Ka sım 2003 ta rih le rin de Ko re’nin baş ken ti Se ul’de
ve Mart 2007’de Hin dis tan’ın Ye ni Del hi ken tin de dü zen le nen
IN SA RAG Te am Le ader top lan tı la rı na ve UN OC HA - IN SA -
RAG tü zük re viz yon ça lış ma gru bu nun Şu bat 2004 ta ri hin de
Ce nev re’de ya pı lan en son re viz yon ça lış ma sı na ka tıl mış tır. Ce -
nev re’de ki top lan tı da ya pı lan gö rev da ğı lı mın da, ara ma kur tar -
ma ope ras yon la rın da “etik” bö lü mü nü yaz ma yı üst len miş ve bu
gö re vi de en iyi şe kil de ta mam la mış tır. 

Bu zi ya ret le rin dı şın da AKUT gö nül lü le ri eği tim, se mi ner ve
bil gi alış ve ri şi ama cıy la da ya ban cı ekip ler le iş bir li ği içe ri sin de -
dir. 2004 yı lı Ka sım ayın da Bel çi ka’da dü zen le nen ve gü nü müz
şart la rın da hız la ar tan in sa ni yar dım ve te rör le mü ca de le ko nu -
la rın da ya pı lan NA TO top lan tı sı na, 18-22 Ocak 2005 ta rih le ri
ara sın da Ja pon ya’nın Ko be ken tin de dü zen le nen Bir leş miş Mil -
let ler “Dün ya Afet le ri Azalt ma Kon fe ran sı”na, NA TO ve GCSP
(Ge ne va Cent re for Se cu rity Po licy) ta ra fın dan 7 - 8 Tem muz ta -
rih le rin de İs viç re’nin Ce nev re ken tin de dü zen le nen “Si vil - As -
ke ri İliş ki le re Ye ni Yak la şım lar: Stra te ji ler ve Uy gu la ma lar”
baş lık lı kon fe ran sa ka tıl mış tır.

Yu na nis tan’ın Pat ras şeh rin de 23 Ha zi ran-8 Tem muz 2007
ta rih le ri ara sın da ger çek le şen ve Yu nan Kı zıl ha çı ve Al man Kı -
zıl ha çı ta ra fın dan or tak la şa dü zen le nen “I. Bal kan Afet ve Kur -
tar ma Yö ne ti mi” eği ti mi ne 5 gö nül lü sü ile, 28 Ağus tos - 1 Ey -
lül 2007 ta rih le ri ara sın da Al man ya’nın Bre men ken tin de, Al -
man Si vil Sa vun ma me ka niz ma sı olan THW’nin IN SA RAG
stan dart la rın da Ulus la ra ra sı Ağır Ara ma Kur tar ma Eki bi ola rak
sı nıf lan dı rı la bil mek için yap tı ğı tat bi ka ta da vet üze ri ne göz lem -
ci ola rak iki gö nül lü sü ile ka tıl mış tır. 

AKUT sa de ce Tür ki ye’de de ğil, yurt dı şın da da bil gi bi ri ki -
mi ve de ne yim le ri ni pay laş ma ya, zor du rum da ka lan in san la ra
fay da sağ la ya bi le ce ği her yer de, im kân la rı el ver di ği öl çü de ope -
ras yon lar dü zen le me ye, fa ali yet ala nı or tak olan ku rum lar la iş -
bir li ği için de ça lış ma la rı nı yü rüt me ye de vam et mek te dir. 

Bu gün AKUT 14 böl ge de oluş tur du ğu ekip ler ve 750 gö nül -
lü sü ile, ki bu sa yı lar ile ri de da ha da ar ta cak tır, ope ras yo nel gü -
cü nü ive di lik le ha re ke te ge çi re cek ulus la ra ra sı stan dart lar da

❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 93



deneyimi ve birikimiyle ül ke mi zin ilk ve en ön de ge len gö nül lü
ara ma kur tar ma gru bu dur. Bir yan dan bü yü yüp ken di in san kay -
na ğı nı en ve rim li bi çim de kul lan ma ya ça lı şır ken, bir yan dan da
üze ri ne dü şen so rum lu lu ğun ge re ği ola rak ör nek pro je le riy le
top lum da bi linç li bi rey le rin art ma sı için ça ba gös ter mek te dir. 

AKUT BÜ YÜ YOR

1996 yı lın da İs tan bul’da kur du ğu muz AKUT’u, yıl lar içe ri sin de
son de re ce kont rol lü ve dik kat li bir şe kil de bü yüt me ye de özen
gös ter dik. Hat ta pek ör ne ği ne de rast la ya ma ya ca ğı nız öz gün bir
mo del üze rin den yap tık bu nu. AKUT; ta ma men in san odak lı bir
ku rum ola rak ta sar lan dı ve her se vi ye de li der lik mo de liy le, li der
odak lı bir ku rum ola rak bü yü dü ve bü yü me ye de de vam edi yor.
Mer kez den yüz ler ce ki lo met re uzak lar da kur du ğu muz ekip le ri -
miz de ki li der le ri mi ze so rum lu lu ğuy la bir lik te yük sek yet ki ler de
ver dik ve mer kez le ope ras yo nel ekip ara sın da ki bü rok ra si yi mi -
ni mum ola cak şe kil de ta sar la dık. Öy le ki her bir ekip li de ri, ken -
di böl ge sin de, be nim baş kan ola rak AKUT üze rin de sa hip ol du -
ğum yet ki le re eş de ğer bir yet kiy le do na tıl dı. Ül ke mi zin de ği şik
böl ge le rin de AKUT kur mak için böl ge de ğil li der seç tik. Seç ti -
ği miz her li der de sü reç içe ri sin de ki şi li ğiy le, viz yo nuy la, ça lış -
kan lı ğıy la ve ce sa re tiy le AKUT’un ken di si ol du.

AKUT’u AKUT ya pan li der le ri mi zin or tak bi lin ci ve or tak
ira de si dir.

Bi zim le ay nı viz yon da ve ay nı de ğer le re sa hip ve bu ger çek -
ten yo ğun gö nül lü ça ba nın al tı na gi re bi le cek in san la rı ti tiz lik le
se çe rek, ki ilk yıl lar bu ki şi ler za ten bi zim ön ce den ta nı dı ğı mız,
bir lik te ha re ket et ti ği miz ar ka daş la rı mız dı; on la rın ya şa dık la rı
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yer ler de baş la dık ye ni AKUT ekip le ri ni kur ma ya. Za man için de
ön ce bü yü mek is te di ği miz böl ge yi se çip, son ra o böl ge de bi ze
uy gun in san ara ma ya baş la dık. Ni te kim Ka ra de niz böl ge si açı lı -
mı mız bu şe kil de ol du. Bir ön araş tır ma eki bi yol la dık Or du, Ri -
ze, Gi re sun, Trab zon ve çev re si ne ve onun so nu cun da da Gi re -
sun’da ara dı ğı mız ni te lik ler de li de ri mi zi bul duk. Da ha ön ce den
bek let ti ği miz Ri ze ve Trab zon’u da da hil edip sü re ci hız lan dır -
dık. Or du’da ki ar ka daş lar la da iliş ki le ri mi zi ya kın bir şe kil de
sür dür me ye ka rar ver dik. Ba zen de, 1999 Dep rem le ri son ra sın -
da ku rul muş ni te lik li ekip ler le gü cü mü zü bir leş tir dik ve on la rı
da AKUT ai le si ne da hil et tik. SA KAY ve 911’de ki ar ka daş lar la
bu şe kil de bu luş tuk. Bu bir leş me de ki öz ve ri le ri tak di re şa yan dır.

As lın da 1999 Göl cük Dep re mi’nden son ra AKUT’u kur mak
için Tür ki ye’nin her ye rin den sa yı sız çağ rı al mış tık, ama bi zim
mo de li miz ne ya zık ki bu tür kont rol süz bir bü yü me ye uy gun
de ğil di. Li der odak lı ku rum ol mak ve bü rok ra si yi mi ni mu ma in -
dir mek si zi çok hız lan dı rı yor ama ge ti re bi le ce ği risk le ri baş tan
çöz mez se niz, sü reç içe ri sin de ba şı nız çok ağ rı ya bi lir. Bu ko nu -
da en kü çük bir ha ta yı bi le te la fi ede me ye ce ği mi zi dü şün dü ğü -
müz için, bu tür bir ris ki hiç bir za man al ma dık ve ala ma yız.
Çün kü bi zim gö re vi miz de ha ta ölüm le bi le so nuç la na bi lir, bu
ne den le AKUT’u bü yüt me işi ni bir-iki yıl er te le dik. 1999 Göl -
cük Dep re mi son ra sın da ve 2000 yı lın da öy le si ne yo ğun bir il gi
ol du ki AKUT’a, o yıl lar da üye alı mı nı bi le dur dur muş tuk. Hat -
ta bu yak la şı mı mız AKUT’a ka tıl mak is te yen in san la rı o gün ler -
de bel ki de bi raz gü cen dir miş ti. Bi zi ma zur gör sün ler; an cak
150 ki şi lik bir der ne ğe bin ler ce ki şi nin bir den gir me ye ça lış ma -
sı, bi zim o gün kü ya pı mız la yö ne te me ye ce ği miz bir sü reç ti. Bu
ne den le bu tür bir yü kün al tı na gir me dik, an cak iler le yen yıl lar -
da na sıl bir mo del le bü yü ye bi le ce ği mi zin, bü yü me mi zin doğ ru
ola ca ğı da ya vaş ya vaş şe kil len me ye baş la dı. 

Göl cük Dep re mi ya şan dı ğın da AKUT’un sa de ce iki eki bi
var dı; mer kez ola rak İs tan bul ve Tür ki ye’nin en güç lü dağ cı la -
rın dan bi ri olan Yıl maz Sev gül’ün li der li ğin de ilk kur du ğu muz
dış ekip ola rak An tal ya. Göl cük Dep re mi’nde bu iki ekip bir lik -
te ça lış mış tık. Ar ka sın dan her yıl ekip sa yı mı zı ar tır ma ya baş la -
dık. 2000 yı lın da Ha kan Kor kut’la An ka ra, 2001 yı lın da Tol ga
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Gö züm’le Mar ma ris, 2002 yı lın da Vey sel Ak soy’la Bin göl,
2003 yı lın da Er dem Akın’la ve şu an da da Re cep Şal cı’yla de -
vam eden Ko ca eli, 2004 yı lın da Me tin Yıl maz’la Olym pos,
2005 yı lın da Ne dim Ur can’la Niğ de, 2006 yı lın da da Aziz Do -
ğan’la Bur sa ve Ömer Ka ra ca’yla İz mir’de ve 2007 yı lın da da
Dr. Cen giz Cin de mir’le Gi re sun, Ra gıp Pir se li moğ lu’yla Trab -
zon, Güç lü Uzu na li oğ lu’yla Ri ze ve Nu ret tin Öz can’la da Kay -
se ri ekip le ri mi zi kur duk ve bu gün için 14 böl ge de ak tif ola rak
ça lış ma la rı mı zı sür dü rü yo ruz. Ara da ba zı uzun so luk lu pro je le -
ri miz ol du ğun da böl ge sel ve ge çi ci ekip ler kur ma yı da ih mal et -
mi yo ruz. So nuç ta baş ka bir pro je için bi le git miş ol sak, git ti ği -
miz yer de acil du rum la ra mü da ha le ede bi le cek alt ya pı mı zı ve
lo jis ti ği mi zi de be ra be ri miz de gö tü rü yo ruz. 

Bü yü me po li ti ka la rı mız da ki bu göz le gö rü lür hız lan ma yı,
AKUT’un “Kü re sel Isın ma” ve ya ra ta ca ğı teh dit le ri çok cid di ye
al ma sı ola rak da oku ya bi lir si niz. Ay rı ca Kü re sel Isın ma ko nu -
sun da ken di içi miz de bir eği tim ve araş tır ma ko mi te si de oluş -
tur duk. Ki ta bın son la rın da bu ko nu ya bir kez da ha de ği ne ce ğim.

Çok dik kat li ve kont rol lü bü yü me stra te ji miz le sağ lık lı bir
şe kil de bu gün le re gel dik. Bu sü reç te de na zar değ me sin ama
hiç bir ara ma kur tar ma gö re vin de biz den kay nak la nan bir ka za
ya şa ma dık ve ya şat ma dık. Sa de ce iki si ope ras yon dan, bi ri de yi -
ne AKUT’la il gi li bir et kin lik ten yor gun ar gın dö ner ken, An tal -
ya’da, Bin göl’de ve Ko ca eli’de ol mak üze re üç cid di tra fik ka -
za sı ya şa dık ama Al lah ko ru du, cid di ya ra lan ma la ra rağ men
kim se öl me di. AKUT’ta ki her ke sin en bü yük kor ku su, biz den
bi ri nin bir gün, bir ara ma kur tar ma gö re vi sı ra sın da bir ka za ya -
şa ma sı dır; bu tür bir du ru mun ya şan ma ma sı için ala bi le ce ği miz
bü tün ön lem le ri alı yo ruz, al ma ya gay ret edi yo ruz.

İn şal lah bu hiç bir za man ol ma ya cak... 

Üzer le rin de AKUT kı ya fe tiy le, eği tim le ri ni al mış gen ce cik
de li kan lı la rı, kız la rı kar da, kış ta, yağ mur da, ça mur da, ge ce gün -
düz de me den sel le re, dağ la ra, dep rem le re, mem le ke tin üc ra bir
kö şe sin de ba şı dert te olan in san la rı mı zın yar dı mı na yol la ma nın
ne ka dar ağır bir so rum lu luk ol du ğu nu bi le mi yo rum siz le re his -
set ti re bi li yor mu yum. Bu yi ğit ço cuk la rı her gö re ve uğur la dı ğı -
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mız da ar ka la rın dan giz li giz li dua et tik; sağ sa lim gi dip, sağ sa -
lim dön me le ri için. 

Lüt fen siz ler de du ala rı nı zı biz den ek sik et me yin... 

Yar dı ma muh taç ola na her za man eli ni uza tan AKUT, im kân -
la rı nı ve de ne yi mi ni, dev le ti mi zin yön len dir me siy le ge rek ti ğin -
de ya ban cı ül ke top rak la rın da da kul lan dı. Göğ sü müz de Türk
bay ra ğı, ya ban cı ara ma/kur tar ma ekip le ri nin ara sın da ül ke mi zi
tem sil et me nin bi lin ciy le, coş ku ve he ye can için de dün ya nın bü -
yük afet le rin de gö rev al dık. Ati na Dep re mi’nin (Ek: 16) ar dın -
dan sü rat le böl ge ye gi den AKUT eki bi ni, kur tar ma ça lış ma la rı
son ra sın da Yu na nis tan Cum hur baş ka nı res mi ola rak ka bul et ti
ve te şek kür le ri ni ilet ti. Tay van Dep re mi’nde (Ek: 17) yi ne Türk
in sa nı nın yar dım se ver li ği ni ve fe da kâr lı ğı nı bü tün dün ya ya gös -
ter di ve Hin dis tan Dep re mi’nde (Ek: 18) yap tı ğı ba şa rı lı kur tar -
ma lar o gün ler de dün ya ka mu oyun da yer al dı. Mo zam bik Se li
(Ek: 19) son ra sın da ki ça lış ma la ra 3 uz man he kim ve bü yük bir
tıb bi mal ze me ile des tek ve ren AKUT, im kân la rı el ver di ği öl çü -
de İran (Ek: 20) ve Pa kis tan dep rem le rin de (Ek: 21) yi ne üze ri -
ne dü şe ni ek sik siz ye ri ne ge tir di.

Bir grup dağ cı nın ön cü lü ğün de ku ru lan AKUT, 1996 yı lın -
dan bu ya na ger çek leş tir di ği et kin lik le rin ne re dey se ta ma mın da
ön cü ve li der bir ku rum ola rak ça lış tı. Tür ki ye’de gö nül lü ola rak
do ğal afet ler de ara ma ve kur tar ma ya pan ilk ekip ol du; bu gö re -
vi yurt dı şın da da ger çek leş ti ren ül ke miz den çı kan ilk gö nül lü
ekip ol du; afet ler ve ara ma-kur tar ma ko nu la rın da top lu ma kap -
sam lı eği tim ler ve ren ilk gö nül lü ekip ol du; Ba kan lar Ku ru lu ka -
ra rıy la, bu alan da “ka mu ya ra rı na ça lı şan” bel ge si alan ilk der -
nek ol du ve ha len de tek tir; Ak de niz Böl ge si’n de ki ara zi ya pı sı -
nı, yo ğun tu rizm po tan si ye li ni ve bun la rın ge tir di ği risk le ri fark
edip, bu yön de ya şa nan ka za lar da böl ge de ki 3 eki bi ile (An tal -
ya, Olym pos, Mar ma ris) ör güt lü mü da ha le ya pan ilk ekip ol du;
Do ğu’nun ağır kış ko şul la rı nın ka pa dı ğı yol lar da, o gü ne dek
alı şıl mı şın dı şın da ola rak kar üs tü araç lar la köy ler den ya ra lı ve
has ta ula şı mı nı sağ la yan ilk eki bi Bin göl’de kur du; bu gü ne dek
ül ke nin dört bir ya nın da bin ler ce se mi ner ver di ve 100.000’ler -
ce in sa na ulaş tı, bin ler ce ki şi ye ve res mi, özel, si vil ve as ke ri ku -
rum la ra ara ma ve kur tar ma eği tim le ri ver di, bi linç len dir me ça -
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lış ma la rı yap tı. (Ek: 22)

İs tan bul, An ka ra, An tal ya, Mar ma ris, Bin göl, Ko ca eli, Niğ -
de, Olym pos, Bur sa, İz mir, Ri ze, Trab zon, Gi re sun ve Kay se -
ri’de oluş tur du ğu muz yurt sat hı na ya yıl mış top lam 14 gö nül lü
eki bi miz le, 2007 yı lı Ey lül ayı na dek 383 ara ma ve kur tar ma
ope ras yo nu ger çek leş tir dik. 383 ke re, ha ya tı mız da hiç gör me di -
ği miz ve bir da ha da hiç gör me ye ce ği miz in san la rın ha ya tı için
ken di mi zi gö nül lü ola rak teh li ke ye at tık ve 700’den faz la in sa -
nın ha ya tı nın kur ta rıl ma sı nı ve/ve ya için de bu lun duk la rı zor du -
rum dan alı nıp nor mal ya şam ko şul la rı na nak le dil me si ni; ba zen
de son bir gö rev ola rak, pek çok acı lı ai le nin sev dik le ri nin ce na -
ze le ri ne ka vuş ma sı nı sağ la dık; hep gö nül lü ola rak. Za ten siz le -
rin bi ze bu ka dar iç ten bir sev gi ve gü ven duy ma nı zın asıl se be -
bi de, bu kar şı lık sız yar dım an la yı şı mız, gö nül lü ğü müz ve so -
rum lu luk duy gu muz ol du. 

Biz si zi ko şul suz sev dik, siz bi ze yü re ği ni zi aç tı nız; biz si ze
kar şı lık sız hiz met et tik, siz bi ze sa hip çık tı nız. 

AKUT’u ku ran lar na sıl dağ cı lar sa, var eden ler de siz ler ol du -
nuz...

AKUT ÇA LI ŞI YOR

Bi zim an la dı ğı mız an lam da AKUT, ya şa dı ğı mız top rak la ra ve
bu top ra ğın yü ce ruh lu in sa nı na kar şı bir gö rev bi lin ci ve so rum -
lu lu ğu dur. AKUT’un son de re ce net ta nım lı bir var lık se be bi,
ça lış ma an la yı şı ve öz de ğer le ri var dır ve gö rev sü reç le ri ni de bu
il ke ler çer çe ve sin de gö nül lü le ri eliy le yü rü tür. AKUT der ne ği
as lın da bir şem si ye or ga ni zas yon dur, an cak AKUT ru hu ve an -
la yı şı gö nül lü le ri eliy le ya şa yan, ken di ni sü rek li ge liş ti ren ve
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bü yü yen, ye ni be li ren ih ti yaç la ra ve im kân la ra gö re ken di si ni
ye ni den ko num lan dı ran, sü rek li bir di na miz mi olan, her hüc re -
sin de ken di için de ini si ya tif kul la na bi len can lı bir or ga ni zas yon -
dur. As lın da AKUT’u sı ra dı şı kı lan, ben zer le rin den ayı ran ve
ba şa rı lı ya pan da bu ter cih tir. 

Ön cü lük, yol açı cı lık, ufuk açı cı lık ve li der lik ru hu muz; so -
rum lu luk an la yı şı mız, yurt ve in san sev gi miz le bir le şin ce baş ka
pek çok pro je ye de im za at tık ve at ma ya da de vam edi yo ruz. Son
de re ce ça lış kan, ni te lik li, fe da kâr ve gö nül lü in san gü cü mü ze
da ya na rak, yıl lar içe ri sin de as li gö re vi miz olan ara ma ve kur tar -
ma ko nu la rı na ila ve ol mak üze re ül ke miz de ek sik li ği ni gör dü -
ğü müz pek çok fark lı ko nu da da pro je ler ger çek leş tir dik. Hat ta
10. yı lı mı zı kut la dı ğı mız 2006 yı lın da kul lan dı ğı mız slo gan şuy -
du; “AKUT 10 YA ŞIN DA VE BU SA DE CE BİR BAŞ LAN -
GIÇ.” 

Ki ta bı mın bu bö lü mün de siz le re AKUT’un ger çek leş tir di ği,
an cak med ya mı zın ma lum ma ga zin ağır lık lı tu tu mu ne de niy le
ka mu oyu ile ye te ri ka dar pay la şa ma dı ğı mı zı dü şün dü ğü müz
sos yal fay da amaç lı öz gün pro je le ri miz den bir ke sit sun mak is -
ti yo rum. Son de re ce ça lış kan, fe da kâr ve gö nül lü in san gü cü mü -
ze da ya na rak, yıl lar içe ri sin de as li gö re vi miz olan ara ma ve kur -
tar ma ko nu la rı na ila ve ol mak üze re ül ke miz de ek sik li ği ni gör -
dü ğü müz pek çok fark lı ko nu da da pro je ler ger çek leş tir dik. Bu
gü cü ve yet ki yi de tü zü ğü müz de bu lu nan AKUT’un ama cı nı ifa -
de eden 3. mad de miz den alı yo ruz. 

Ön ce AKUT’un tü zü ğü nün 3. Mad de si’nde ki bi ze bu yet ki -
yi ve ren bö lü mü siz ler le pay laş mak is ti yo rum; 

...

Ay rı ca Ana ya sa mız da ta nım lan mış bü tün özel lik le ri, kav -
ram la rı ve de ğer le ri ko ru mak ve kol la mak, Dev le tin te mel
amaç ve gö rev le ri ne yar dım cı ol mak, yü rür lük te olan ka -
nun lar la be lir len miş ve ko ru ma al tı na alın mış ko nu la ra des -
tek ver mek ama cıy la, Tür ki ye’nin en et kin ve güç lü si vil
top lum ör güt le rin den bi ri ol ma so rum lu lu ğu ve bi lin ci ile
asıl ko nu su olan ara ma ve kur tar ma ça lış ma la rı nın ya nı sı -
ra ül ke miz de boş lu ğu nu, ek sik li ği ni ve yan lış lı ğı nı gör dü ğü,
ta rih, kül tür, eği tim, sağ lık, çev re ve do ğa gi bi sos yal, kül tü -
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rel ve top lum sal ko nu lar da; top lan tı, sem poz yum, söy le şi,
yü rü yüş, et kin lik, im za kam pan ya la rı, ki tap, bro şür ve ben -
ze ri ya yın ha zır la ma ve top la ma kam pan ya la rı, ka mu oyu
oluş tur ma, top lum bi linç len dir me ve ben ze ri ça lış ma lar
yap mak tır.

...

Şim di de bu pro je ler den ba zı ör nek ler ver mek is ti yo rum; 

GENÇ AKUT GÖ NÜL LÜ SÜ PRO JE Sİ - 2002’den bu ya na
(Ek: 23)

9-12 yaş gru bun da ki kar deş le ri mi ze, “AKUT RU HU” sem -
bo lüy le ta nım la dı ğı mız de ğer le rin ka zan dı rıl ma sı ve ço cuk la rın
ka rak ter ge li şim le ri nin, bi liş sel, du yuş sal ve psi ko-mo tor dav ra -
nış la rı nın, uz man eğit men ler ta ra fın dan ha zır la nan kurs prog -
ram la rı ile ge liş ti ril me si amaç lan mak ta dır. Bu pro je kap sa mı
için de ki genç le rin; gö nül lü lük nos yo nu na sa hip, ken di ne gü ve -
nen, so rum lu luk duy gu su ta şı yan, ini si ya tif kul la na bi len, prob -
lem çöz me ye te ne ği olan, ka rar lı ve ce sur, çev re bi lin ci ne ve
kül tü rü ne sa hip, acil du rum lar da ne ler yap ma sı ge rek ti ği ni bi -
len; kı sa ca sı, Ata türk’ün Türk Genç li ği’nden bek le di ği güç lü ve
ül ke si ne fay da lı ola cak şe kil de ye tiş miş sağ lam ka rak ter özel lik -
le ri ne sa hip, ge le ce ğin güç lü Tür ki ye’si ni ta şı ya cak bi rey le ri ol -
ma la rı he def len mek te dir.

Söz  ko nu su pro je ta sa rım ve uy gu la ma ola rak uz man bir kad -
ro ta ra fın dan ha zır lan mış tır, haf ta son la rı yü rü tü len ça lış ma la rı
AKUT Gö nül lü le ri yü rüt mek te dir ler. 

KAR ÜS TÜ ARAÇ LA RIY LA HAS TA NAK Lİ PRO JE Sİ /
BİN GÖL - 2003 (Ek: 24)

Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge le ri miz de kış mev si mi -
nin ya rat tı ğı ağır ko şul lar, bu yö re le ri miz de ya şa yan hal kı mı zın
ya şam ka li te si ni son de re ce olum suz bir şe kil de et ki le mek te dir.
Yo ğun kar ya ğı şı ne de niy le, kır sal alan da ki pek çok yer le şim ye -
riy le mer kez ara sın da ki yol lar ba zen ay lar bo yun ca ta ma men ka -
pan mak ta dır. Coğ ra fi ya pı ve ik lim şart la rı nın son de re ce el ve -
riş siz ol ma sı ne de niy le, iş ma ki ne le ri ve in san gü cü ka pa nan
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yol la rı aç mak ta ye ter siz kal mak ta, yet ti ği du rum lar da da ma li ye -
ti çok yük sek ol mak ta dır. Bu da, özel lik le tam te şek kül lü sağ lık
im kân la rın dan uzak ta olan in san la rı mız açı sın dan, özel lik le acil
du rum lar da cid di so run la rın ya şan ma sı na ne den ol mak ta dır. 

AKUT, elin de ki im kân la rın bu tür zor ko şul lar da da hal kı mı -
zın hiz me ti ne su nu la bi le ce ği ni ön gö re rek Bin göl’de bir pi lot ça -
lış ma baş lat mış tır. 10 Ka sım 2002 ta ri hin de res men fa ali yet le ri -
ne baş la yan AKUT Bin göl Eki bi, kış ko şul la rı ne den li zor olur -
sa ol sun, elin de bu lu nan 2 adet kar mo to sik le ti ile çağ rı al dı ğı
böl ge ye der hal ulaş mak ta ve yar dı ma ih ti ya cı olan ha mi le, böb -
rek has ta sı, ka za ge çir miş ve ya ya ra lan mış va tan daş la rı mı zı bu
araç la ra bağ lı sed ye le re sa bit le ye rek mer kez de ki sağ lık ku ru lu -
şu na nak let mek te dir. 

Son yıl lar da özel lik le do ğu ve gü ney do ğu il le ri miz de kar üs -
tü araç la rın ben zer amaç lar la kul la nıl mak üze re mül ki ida re ler
ta ra fın dan te min edi le rek böl ge de hiz me te so kul ma sı, AKUT’un
ön cü lü ğü nün ve ufuk açı cı lı ğı nın ne ka dar et ki li ve doğ ru ol du -
ğu nu gös ter mek te dir. Biz den ön ce bu tür ça lış ma lar ço ğu za -
man, bü tün yo lun kar kü re me araç la rıy la açı la rak çok ma li yet li,
zah met li ve sa de ce o se fer lik işe ya ra ya bi len şe kil de ya pı lı yor -
du. İkin ci bir va ka da bü tün yo lu tek rar aç mak ge re ki yor du. 

AKUT ANA DO LU TI RI PRO JE Sİ - 2004 (Ek: 25)

“Bir ne fes için...” adı nı ver di ği miz bu pro je de mo bil eği tim
sis te mi ile vi la yet ma kam la rı ko or di nas yo nun da, do ğal afet se -
mi ner le ri dü zen le ne rek, ha zır la dı ğı mız do ğal afet ki ta bı nın da -
ğı tıl ma sı, eği tim fil mi nin iz len me si ve da ğı tı mı ve fo toğ raf ser -
gi si açıl mış tır. Ay rı ca pro je içe ri sin de bir am bu lans la bir lik te
yurt ge ne lin de so lu num fonk si yon (KO AH, as tım) test le ri ya pıl -
mış tır.

8 Ni san-17 Ağus tos 2004 ta rih le ri ara sın da, Ast ra Ze ne ca ve
TURKS PED spon sor lu ğun da ger çek leş ti ri len bu pro je de, özel
do na nım lı bir tır ve bir am bu lans la bir lik te 15.500 ki lo met re yol
kat edi le rek 81 ili mi zin ta ma mı zi ya ret edil miş ve 1 mil yon dan
faz la in sa nı mı za ula şıl mış ve afet ler hak kın da bi linç len dir me ça -
lış ma la rı ya pıl mış tır. 
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Bu pro je sı ra sın da ay rı ca çok özel bir ça lış ma da ha ger çek -
leş ti ril di; AKUT ANA DO LU TI RI uzun yol cu lu ğu nu bi tir di ğin -
de, mil le ti mi zin yü rek do lu sev gi si, coş ku su, du ası ve gü ve ni nin
ya nı sı ra, biz ler için kut sal bir ema net da ha ta şı yor du; 81 ili miz -
den te ker te ker özen le alı nan, bir avuç va tan top ra ğı. 

Bu top rak lar da ha son ra özen le mer mer bir ha ri ta ya yer leş ti -
ril di. Bu öz gün top rak ha ri ta sı; yap tık la rı her ça lış may la Ata la -
rı na la yık ol ma ça ba sı için de olan AKUT gö nül lü le ri ta ra fın dan,
her ka rı şı şe hit le ri mi zin kan la rıy la su lan mış Tür ki ye’mi zin 81
ilin den özen le alı nan ter te miz va tan top ra ğıy la oluş tu rul du.
Ana ya sa mı zın 3. ve 4. mad de le rin de ko ru ma al tı na alı nan; “Tür -
ki ye Dev le ti, ül ke si ve mil le tiy le bö lün mez bir bü tün dür” mad -
de sin de ifa de edil di ği şek liy le Va tan top ra ğı nın bö lün mez bü -
tün lü ğü ne olan ko şul suz bağ lı lı ğı mı zı ve kah ra man de de le ri miz
ve ni ne le ri miz gi bi bu uğur da her tür lü fe da kâr lı ğa ha zır ol du ğu -
mu zu ifa de eden bir sem bol ola rak ha zır lan dı.

AKUT ANA DO LU’Y LA ELE LE PRO JE Sİ - 2005’ten bu
ya na (Ek: 26)

Fark lı alan lar da ki pro je le ri miz den bi ri ola rak sür dür dü ğü -
müz; yur du mu zun özel lik le sos yal, kül tü rel ve eko no mik an lam -
da ge ri kal mış böl ge le rin de, de ği şik ve si le ler le ta nış tı ğı mız ve ya
ile ti şim kur du ğu muz ih ti yaç sa hip le ri ne çe şit li yar dım ve des tek
ça lış ma la rı mı zı, “AKUT ANA DO LUY LA ELE LE” adı nı ver di -
ği miz pro je çer çe ve sin de son de re ce kap sam lı, ge niş ka tı lım lı ve
or ga ni ze ola rak sür dür mek te yiz. 

Bi zi ne re dey se ara ma kur tar ma ça lış ma la rı ka dar he ye can -
lan dı ran bu pro je çer çe ve sin de, üre ti ci fir ma la rın yurt ça pın da
ih ti yaç sa hip le ri ne ulaş tır mak is te dik le ri ken di ürün port föy le -
rin de ki her tür lü gi yim, gı da, elekt ro nik eş ya, mo bil ya, araç, kır -
ta si ye, okul mal ze me si, ki tap ve ben ze ri ürün le ri AKUT ara cı lı -
ğıy la ulaş tı rı yo ruz. Ana do lu’mu zun dört bir ya nın da yıl lar içe ri -
sin de kur muş ol du ğu muz sı cak ve gü ven li iliş ki le re da ya na rak,
gö nül lü le ri miz eliy le uzun za man dır sür dür dü ğü müz ara cı lık
gö re vi mi zi bu pro je ile bir lik te ar tık da ha plan lı ola rak sür dü rü -
yo ruz. Bu ça lış ma la rı mı za bu öğ re tim yı lı ba şın da önem li bir
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hal ka da ha ek le dik. Geç ti ği miz yıl okul lar açı lır ken, Ana do -
lu’nun de ği şik yer le rin de ki 5000 öğ ren ci kar de şi mi ze içi def ter,
ka lem gi bi kır ta si ye mal ze me le riy le hat ta bi rer de kla sik ço cuk
ro ma nı ile do lu ola rak okul çan ta sı yol la dık. Bu yıl dö nem so -
nun da da bu kez 10.000 öğ ren ci kar de şi mi ze oku ma kül tü rü nün
yer leş me si ama cıy la yaz ta ti li ar ma ğa nı ola rak ço cuk ki tap la rı
yol la dık. Bir ka le mi iki ye kı rıp öğ ren ci le ri ne ve rip ders ya pa bi -
len öğ ret men le ri miz, yok sul luk tan oku la bi le gi de me yen kar deş -
le ri miz var Ana do lu’da; on la rı unut mak ül ke yi unut mak tır...

Ulu sal ve ulus la ra ra sı üre ti ci le rin ve ha yır se ver le rin der ne ği -
mi ze kar şı duy duk la rı gü ven ve te vec cüh le, ih ti yaç sa hip le ri ne
ulaş tı rıl mak üze re der ne ği mi ze ile ti len her tür lü ürün; “AKUT
ANA DO LUY LA ELE LE” pro je si çer çe ve sin de de ğer len di ril -
mek te ve bü tün yar dım da ğı tı mı ça lış ma la rı mız bu baş lık al tın -
da top lan mak ta dır.

KER MAN EYA LE Tİ AFET HA ZIR LIK GE LİŞ TİR ME
PRO JE Sİ - İRAN - 2005 

2003 yı lı so nun da ger çek le şen ve 30.000 ki şi nin ya şa mı nı
kay bet ti ği Ker man-Bam dep re mi nin ar dın dan, Ker man eya le ti -
nin ta le bi ve ACT Net her lands’in des te ği ile res mi ve si vil ka tı -
lım cı la ra yö ne lik ola rak; Ma yıs 2005 ta ri hin de ya pı lan bir ön
ke şif ça lış ma sı nı ta ki ben Ey lül 2005 ile Ni san 2006 ara sın da
ara lık lı ola rak üç faz da eği tim ler dü zen len miş ve tat bi kat lar ya -
pıl mış tır. İlk faz da; ara ma kur tar ma eğit men li ği nin ko şul la rı ve
ara ma kur tar ma ile acil du rum yö ne ti mi ko nu sun da ki stan dart la -
rı in ce le yen ma sa ba şı ça lış ma la rı dü zen len miş tir. İkin ci faz da
Acil Du rum Yö ne ti mi ve Acil Du rum Yö ne tim Mer ke zi ya pı lan -
dır ma sı eği ti mi, Top lum Afet Mü da ha le Ta kı mı eği ti mi ve asis -
tan ile eğit men eği tim le ri dü zen len miş tir. Üçün cü faz da ise eğit -
men le re yö ne lik ola rak, tek nik ara ma kur tar ma branş la rı nın far -
kın da lık se vi ye sin de ki eği tim le ri dü zen len miş ve ye tiş ti ri len
eğit men le rin ye ni ka tı lım cı la ra ver dik le ri TAMT eği ti mi de net -
len miş tir.

AKUT BTC BO RU HAT TI DES TEK PRO JE Sİ - 2006’dan
bu ya na (Ek: 27)
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AKUT ve ADY fir ma sı, ara zi ko şul la rı ve kış ko şul la rın da ki
de ne yi miy le Ba kü-Tif lis-Cey han bo ru hat tı nın kul la nı mı sü re -
sin ce, kış ay la rın da hat bo yun ca gö rev li BO TAŞ ekip le ri ne des -
tek ve ri yor. BO TAŞ’ın il gi li ekip le ri ne, AKUT ta ra fın dan “Ha -
yat ta Kal ma” ve “Do ğa da İlk yar dım” ko nu la rın da eği tim ler ve -
ril di. Ay rı ca pro je sü re sin ce ara ma - kur tar ma ça lış ma la rı ve acil
du rum lar da mü da ha le ama cıy la hat bo yun ca ekip le ri miz ha zır
bu lu nu yor ve mü hen dis le rin ara zi de ki gü ven li ğin den so rum lu
ola rak ça lı şı yor.

AKUT 1. ULUS LA RA RA SI AFET SEM POZ YU MU - 2006 

Ku ru lu şu nun 10. yı lı et kin lik le ri çer çe ve sin de, Bo ğa zi çi Üni -
ver si te si’nin de des te ği ile, 23 - 24 Mart 2006 ta rih le rin de, Üni -
ver si te Kam pü sü’nde AKUT “1. Ulus la ra ra sı Afet Sem poz yu -
mu”nu ger çek leş miş tir. Sem poz yum da, fark lı di sip lin ler den top -
lam 30 ko nuş ma cı uz man lık ko nu la rı çer çe ve sin de bil gi ak tar -
mış tır. 

AKUT’un ara ma ve kur tar ma ko nu la rı dı şın da des tek ver di -
ği kam pan ya ve pro je ler den ba zı la rı nı da siz ler le pay laş mak is -
ti yo rum. 

KAN BA ĞI ŞI KAM PAN YA LA RI - 1996’dan bu ya na 

Her AKUT gö nül lü sü, baş ka la rı na ha yat ver me yi ken di si ne
gö rev seç miş bu asil ça tı nın al tı na gi rer ken, de ğer li kan la rı nı KI -
ZI LAY’a ba ğış la ya rak ara mı za ka tı lır. Bu sem bo lün an la mı biz -
ler için son de re ce açık tır; ha yat kur tar ma yı ken di si ne gö rev se -
çen, ön ce ter te miz ka nıy la ha yat la rın kur ta rıl ma sı na yar dım cı
ol ma ya baş lar. Gö nül lü aday la rı mı zın de ğer li kan la rı, on lar da -
ha AKUT ça tı sı al tı na gir me den, uzak lar da bir yer ler de bi ri le ri -
ne ha yat olur, gö nül lü le ri miz de AKUT’un par ça sı, AKUT’un
ken di si olur lar. 

AKUT gö nül lü le ri, AKUT’ta ki ça lış ma la rı sı ra sın da da acil
kan ih ti yaç la rı na sü rek li ola rak des tek ver mek te dir ler.
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DÜN YA BA RI ŞI İÇİN AĞ RI DA ĞI NA EVE REST TIR -
MA NI CI SI DAĞ CI LAR LA BİR LİK TE TIR MA NIŞ - 2001 

AKUT’un Eve rest Da ğı’na tır man mış (1995 ALİ NA SUH
MAH RU Kİ ve 2001 TUNÇ FIN DIK) iki dağ cı sı ile bir lik te,
AKUT ta ra fın dan da vet edi len Ame ri ka lı, Ko lom bi ya lı, Mek si -
ka lı ve Sin ga pur lu dağ cı lar dün ya ba rı şı için Ağ rı Da ğı’na tır -
man dı lar. O gün ler de dün ya dağ cı lık ca mi ası bu sem pa tik pro je -
ye yo ğun il gi gös ter miş ve gün gün ge liş me le ri in ter net üze rin -
den ta kip et miş ti. 

AĞ RI DA ĞI’NDA BY PASS’LI DAĞ CI LAR - 2003 (Ek: 28)

Prof. Dr. Bin gür Sön mez’in ön cü lü ğün de ger çek leş ti ri len bu
pro je nin te mel ama cı; Ko ro ner By Pass ame li ya tı ge çi ren has ta -
la rın, ame li yat son ra sı sü reç te ken di le ri ni ba kı ma muh taç, ek sik,
ya rım, ev le rin den çı ka maz du rum da his set me le ri ni ön le yip, bir
an ön ce, ame li yat son ra sı sü reç te do ğal ola rak ya şa dık la rı psi ko -
lo jik bu na lım dan kur tul ma la rı nı sağ la ma ko nu sun da bir me saj
ver mek ti. Ko ro ner by pass ame li ya tı ge çi ren ki şi le rin, bes len me -
le ri ne, eg zer siz le ri ne ve dok tor la rı nın de dik le ri ne dik kat eder ler -
se, ame li yat son ra sı ha yat la rı nı da, es ki si gi bi hat ta ame li yat ön -
ce si ne gö re es ki sin den da ha sağ lık lı, den ge li ve ka li te li bir şe kil -
de sür dü re bi le cek le ri ni ve hem ken di le ri nin, hem çev re le ri nin
bun dan, duy gu sal, sos yal ve eko no mik ola rak bü yük bir fay da
sağ la ya bi le ce ği ni gös ter mek is te dik. Söz ko nu su tır ma nış ta, by
pass ame li ya tı ge çir miş in san la rın Tür ki ye’nin en yük sek da ğı
olan Ağ rı Da ğı’na bi le gi de bi le cek le ri bir sem bol ola rak gös te -
ril miş tir.  
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OR GAN BA ĞI ŞI KAM PAN YA LA RI - 2005’ten bu ya na
(Ek: 29)

“YA ŞAR KEN DE, YA ŞAM DAN SON RA DA HA YAT
KUR TA RI YO RUZ” adı nı ver di ği miz slo gan la, AKUT gö nül lü -
le ri ola rak “Or gan Ba ğı şı” kam pan ya la rı na des tek ve ri yo ruz. 

AKUT gö nül lü le ri ola rak, ya şar ken ol du ğu gi bi, bu gü zel
dün ya da ki var lı ğı mız so na er dik ten son ra da, ya şa mın kut sal lı -
ğı na hiz met et mek is ti yo ruz. Biz ler ya şa mın kut sal lı ğı na ina nan
bir ge le ne ğin tem sil ci le ri yiz. Dün ya si zi şa şırt ma sın, dı şa rı da ne
gö rür se niz gö rün, doğ ru su ya şa mın kut sal ol du ğu dur, ya şa ma
hak kı da öy le dir...

Or gan ba ğı şı kam pan ya la rı ne ya zık ki de ği şik se bep ler le ül -
ke miz de ye te ri ka dar du yu ru la ma yan, des tek le ne me yen ko nu -
lar dan bi ri. Oy sa bir mil let ol ma nın bi rin ci so rum lu lu ğu o mil let
ara sın da ki ko şul suz, art ni yet siz, kar şı lık lı gü ven, sev gi, say gı,
an la yış ve des tek tir ve bun lar dan kay nak la nan bi ra ra da ya şa ma
ar zu su dur. Top lum ken di iç di na mik le ri ni, di ğer le ri ka dar şans lı
ola ma yan, di ğer le ri nin im kân la rı na sa hip ola ma yan bi rey le ri de
ko ru ya cak, on la ra sa hip çı ka cak şe kil de kur gu la mak zo run da dır.
Ak si hal de mil le ti oluş tu ran un sur lar ara sın da sev gi, say gı, kar -
şı lık lı gü ven ve em pa ti ek sik li ği ya şa nır ki, uzun dö nem de bu
bö lün müş lü ğün, gü ven siz li ğin ve ya ban cı laş ma nın et ki le ri son
de re ce teh li ke li ola bi lir.

Bu inanç ve dü şün cey le, Türk Mil le ti’ni oluş tu ran 73 mil -
yon luk nü fu su mu zun ken di için de ki bağ la rı nı kuv vet len di re bil -
mek için önem li bir sem bol ola bi le cek or gan ba ğı şı kam pan ya -
la rı na tüm yurt taş la rı mı zın des tek ver me si ni is ti yo ruz. 

SO KAK KÖ PEK LE Rİ NİN RE HA Bİ Lİ TE EDİL ME Sİ,
EĞİ TİL ME Sİ VE KA ZAN DI RIL MA SI PRO JE Sİ / An ka ra -
2006 (Ek: 30)

Çan ka ya Be le di ye si’ne ait ba rı nak ta bu lu nan kö pek le rin re -
ha bi li te edil me si ve top lu ma ka zan dı rıl ma sı ama cıy la be le di ye
te sis le ri için de 26 kö pek lik bir ba rı nak oluş tu rul du. Eği tim ve
re ha bi li tas yon mer ke zi nin in şa atı de vam eder ken kö pek ler le il -
gi le ne cek in san la ra te orik eği tim AKUT An ka ra Eki bi ope ras -
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yon mer ke zin de AKUT gö nül lü le ri ta ra fın dan ve ril di. Uy gu la -
ma kıs mı iki aşa ma dan olu şan bu pro je de; ön ce lik le in san eliy -
le trav ma ya uğ ra yan kö pek le rin gü ve ni nin ka za nıl ma sı na yö ne -
lik ça lış ma lar ya pıl dı. Te mel eği tim çer çe ve sin de kö pek le rin ka -
yı şa ve tas ma ya alış tı rıl ma sı, şe hir ya şan tı sın da sa hip le ri ile ra -
hat ça ge ze bil me le ri için çe şit li ko mut la rın öğ re til me si gi bi eği -
tim ler ve ril di. İkin ci aşa ma da ise sağ lık kont rol le ri ya pı lan ve re -
ha bi li te edi len kö pek ler sa hip len di ril di. Böy le lik le bin ler ce kö -
pe ğin bir ara da tu tul du ğu ba rı nak tan re ha bi li tas yon mer ke zi ne,
ora dan da kö pek edin mek is te yen le re sa hip len di ril me şek lin de
bir dön gü oluş tu rul du. 

Ay nı za man da he def le nen di ğer bir ko nu ise te ra pi kö pe ği;
ya ni ço cuk lar, yaş lı lar ve ya en gel li ler le ile ti şim ku rup po zi tif al -
gı ya ra ta cak kö pek ye tiş ti ril me siy di. Bu he def doğ rul tu sun da
ya pı lan ça lış ma lar la ye tiş ti ri len kö pek ler be le di ye ta ra fın dan ya -
pı lan or ga ni zas yon lar da kul la nıl mış tır.

AKUT ÜNİ VER Sİ TE ÖĞ REN Cİ TOP LU LUK LA RI PRO -
JE Sİ - 2006’dan bu ya na

Bo ğa zi çi, İTÜ, Ko ca eli, Ulu dağ, Ege, Ak de niz gi bi pek çok
üni ver si te ile iş bir li ği pro to ko lü bu lu nan ve de ği şik pro je ler de
bir lik te ça lı şan AKUT, üni ver si te öğ ren ci le ri ara sın da gö nül lü -
lük, kan ba ğı şı, or gan ba ğı şı ve top lum bi linç len dir me ça lış ma -
la rı gi bi ko nu la ra des tek ve re rek, öğ ren ci ler le bir lik te oluş tur du -
ğu Ulu dağ Üni ver si te si, Ha liç Üni ver si te si, Kocaeli Üniversitesi
ve İz zet Bay sal Üni ver si te si AKUT Öğ ren ci Top lu luk la rı ile
hem üni ver si te için de, hem de çev re sin de çok çe şit li bil gi pay la -
şı mı pro je le ri dü zen le mek te dir. Gi de rek ya yı lan AKUT Üni ver -
si te Öğ ren ci Top lu luk la rı, okul içi ve çev re sin de, AKUT’un ara -
ma ve kur tar ma ko nu la rı ha ri cin de fa ali yet ler de bu lun du ğu sos -
yal fay da ağır lık lı pro je ler de ça lış ma lar yap mak ta dır. Bu ra da
amaç üni ver si te öğ ren ci le ri nin ener ji le ri ni ül ke ye fay da lı pro je -
le re yön len di re bil mek ve genç le rin ya ra tı cı be yin le ri ne, AKUT
ça tı sı al tın da ha yal le ri ni ger çek leş ti re bil me fır sa tı ver mek tir. 
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KÜ RE SEL ISIN MA’YA DİK KAT ÇEK MEK İÇİN AĞ RI
DA ĞI KIŞ TIR MA NI ŞI - 2007 (Ek: 31)

Çin li ve Türk dağ cı lar dan olu şan 10 ki şi lik bir ekip le, dün ya -
nın bu gün için en bü yük prob le mi olan “Kü re sel Isın ma” ko nu -
la rı na dik kat çek mek ve her bi re yin, her ku ru mun, her dev le tin
ya pa bi le ce ği bir şey ler, ala bi le ce ği bir ta kım ön lem ler ol du ğu
me sa jı nı ilet mek ve bu kü re sel so ru nu, an cak kü re sel an lam da
her bi ri miz üze ri mi ze dü şe ni ya par sak da ha az za rar la at la ta bi li -
riz dü şün ce si ne dik kat çek mek için, 2007 yı lı Şu bat ayın da Ağ -
rı Da ğı’na tır man dık. Bu tır ma nış ta slo ga nı mız; “DÜN YA MI ZI,
EV REN DE Kİ TEK EVİ Mİ Zİ KO RU MA LI YIZ” ola rak se çil -
miş tir.

Yu ka rı da ki ör nek le ri siz ler le pay laş mak is te me min se be bi;
ka mu oyun da ara ma ve kur tar ma, hat ta da ha da da ral ta rak dep -
rem ko nu la rın da ki ça lış ma la rıy la bi li nen bir STK ola rak as lın da
ül ke miz için, in sa nı mız için ne ka dar fark lı ko nu lar da da pro je
üret me ye ça lış tı ğı mı zı, ken di mi zi, sa de ce bu ül ke nin bi rer va -
tan da şı ola rak, ne ka dar ge niş bir alan da so rum lu his set ti ği mi zi
gös te re bil mek için dir. 

AKUT, ken di si ne gö rev ola rak seç ti ği acil du rum lar da ara ma
ve kur tar ma ça lış ma la rı nı en iyi şe kil de ye ri ne ge tir me ye gay ret
eden ve bu şe kil de va ta nı na, mil le ti ne bir neb ze ol sun hiz met et -
me nin ge tir di ği iç hu zu ru ile ken di ya şam doy gun lu ğu nu ve ka -
li te si ni yük sel ten gö nül lü ler den olu şan, tam an la mıy la in san
odak lı bir ku rum dur. AKUT as lın da ken di si ni va re den gö nül lü -
le ri nin kim li ğin de, duy gu la rın da, söy le min de, ey le min de vü cut
bu lan, ya şa yan bir ku rum dur. Bu can lı lı ğı ve ru hu ne de niy le
AKUT’un ope ras yo nel ekip le ri nin yön tem le ri ve ter cih le ri de
bu lun duk la rı coğ raf ya ya ve ih ti yaç la ra gö re fark lı lık lar gös te rir.
Bin göl eki bi ile Olym pos eki bi ve ya Ri ze eki bi ile Mar ma ris
eki bi ya şa dık la rı böl ge nin ih ti yaç la rı na, risk le ri ne ve fi zik sel
şart la rı na gö re öz gün ola rak ta sar lan dık la rı için ça lış ma bi çim -
le ri, kul lan dık la rı araç lar ve sa hip ol duk la rı im kân lar iti ba riy le
bir bir le rin den fark lı lık lar gös te re bi lir ler. An cak or tak nok ta la rı
AKUT ru hu nun en güç lü te ma sı olan so rum lu luk duy gu su, kar -
şı lık sız yar dım, gö nül lü lük, ya şa mın kut sal lı ğı na inanç, Ana do -
lu’lu ol ma nın ge tir di ği iç sel de ğer ler, va tan ve mil let sev gi si ve
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bü yük ön der Ata türk’ün tam ba ğım sız, ön cü, bi li me da ya lı, dev -
rim ci ru hu dur. 

Bu yö nüy le AKUT; üst len di ği ara ma ve kur tar ma gö rev le ri
bir ya na, as lın da Türk Mil le ti’nin 12 Ey lül 1980 son ra sı sü reç te
ya şa dı ğı-ya şa mak zo ru na bı ra kıl dı ğı ve bir tür lü ken di si ni kur ta -
ra ma dı ğı ken di için de ki ya ban cı laş ma ya ve bö lün müş lü ğe tep ki -
si dir de bir yan dan. AKUT’u bir avuç dağ cı nın kur ma sı, bu gün
için biz le rin yü rüt me si işin gö rü nen kıs mı dır. AKUT ya ban cı -
laş ma ya ve bö lün müş lü ğe kar şı so nu na ka dar di ren me ka rar lı lı -
ğın da olan Türk Mil le ti’nin or tak bi lin ci nin za ma nı gel miş öz -
gün bir ürü nü dür. Biz ler sa de ce bu gün için bu dü şün ce nin uy gu -
la yı cı la rı ve ko ru yu cu la rı yız. Mil le ti mi ze ait ola nın ema ne ten
biz de ol du ğu nu bir an bi le ak lı mız dan çı kart ma dan ça lış ma la rı -
mı zı artırarak sür dü re ce ğiz. (Ek: 32)

AKUT Türk Mil le ti’ne ait tir...

AKUT, 1999 Göl cük Dep re mi’nde, ül ke de ki ne re dey se bü -
tün ku rum la rın ha zır lık sız ya ka lan dı ğı bir dö nem de bi le ne yap -
ma sı ge rek ti ği ni ga yet iyi bi len, plan lı ve or ga ni ze bir şe kil de
ger çek leş tir di ği kur tar ma ça lış ma la rı ve ül ke nin dört bir ya nın -
dan ge len bü yük gö nül lü gü cü nün ve yar dım la rın ko or di nas yo -
nun da ki ba şa rı sı ne de niy le, si vil top lum ör güt le ri nin ne ler ya pa -
bi le ce ği ni bü tün Tür ki ye’ye gös ter miş ol du. Her  şe yi dev let ten
bek le me ye alış mış bir top lu mun için den çı kan AKUT; iyi kur -
gu lan dık la rı ve ken di ko nu la rın da bi linç li bir şe kil de ça lış tık la rı
tak tir de, si vil top lum ör güt le ri nin son de re ce teh li ke li ve zor lu
ko nu lar da bi le et kin ve ba şa rı lı ola bi le ce ği ni is pat et ti. As lın da
ko nu yu in ce ler ken hep 17 Ağus tos 1999 son ra sı ku ru lan ara ma
kur tar ma ekip le ri nin sa yı sın dan bah se de riz; oy sa AKUT sa de ce
ara ma kur tar ma ko nu su nu de ğil, di na mik ya pı la rı ve sü rat li ka -
rar me ka niz ma la rı ile si vil top lum ör güt le ri nin ve si vil ini si ya tif
kul lan ma nın ne ka dar et kin ve ba şa rı lı, da ha doğ ru su ne ka dar
ge rek li ol du ğu nu da bir kez da ha gös ter miş ol du. Bu gün de mok -
ra si nin vaz ge çil mez le rin den ka bul edi len ör güt lü bir si vil top -
lum ve si vil top lum ku ru lu şu söy lem le ri bi le, ge niş an la mıy la
ka mu oyu nun bi lin ci ne Göl cük Dep re mi’nde AKUT’un yap tı ğı
ba şa rı lı ça lış ma lar son ra sın da gir di. 
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AKUT’un yap tı ğı yüz ler ce ara ma ve kur tar ma ça lış ma sı na
ila ve ola rak, “Acil Du rum Yö ne ti mi” ve “Ku rum sal Sü rek li lik”
ko nu la rın da ku rum la ra ver di ği eği tim, de net le me ve da nış man -
lık hiz met le ri ise, bu gün gel di ği yer iti ba riy le, ül ke de bu alan da -
ki önem li boş lu ğu ül ke mi zin öz kay nak la rı ile dol dur ma ya kat kı
ver me si se be biy le bir di ğer önem li açı lı mı dır. Bu gü nün
AKUT’u, bu yön de yap tı ğı ulu sal ve ulus la ra ra sı öl çek te ki bü -
yük ve pres tij li pro je ler le ge le ce ğin AKUT’unun na sıl ola ca ğı na
da ir de önem li sin yal ler ver mek te dir. 

Yıl la rın ku rum sal bi ri ki mi ni, ken di si ni bu ko nu lar da ge liş ti -
ren gö nül lü le ri mi zin ener ji si ve bil gi siy le, gün cel ge liş me le ri de
ta kip ede rek bir leş tir dik ve Tür ki ye’nin ye ni öğ ren me ye baş la dı -
ğı “Acil Du rum Yö ne ti mi” ve “Ku rum sal Sü rek li lik” ko nu la rın -
da son de re ce ni te lik li pro je ler üre ten ye ni bir ya pı kur duk
AKUT içe ri sin de. Bu yön de ki bü tün ça lış ma la rı mı zı da bu baş -
lık al tın da top la dık. 

Geç ti ği miz 2 yıl içe ri sin de, bu ko nu lar da AKUT’u ter cih
eden ku rum lar dan ba zı la rı nı aşa ğı da siz le re pay laş mak is ti yo -
rum. 
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1. İş Ban ka sı Ge nel Mü dür lü ğü 

2. Ni ke Tür ki ye 

3. TYCO Me di kal In ter na ti onal 

4. ÇMİŞ Çi men to Muh ta sil le ri
İş ve ren le ri Sen di ka sı (Tüm
Tür ki ye Çi men to Fab ri ka la rı)

5. Re ebo ok, Hey Teks til 

6. İT KİB Teks til İh ta lat çı la rı 

Bir li ği 

7. TGSD Tür ki ye Gi yim Sa na yi -
ci le ri Der ne ği 

8. Le vi Stra uss Çor lu Fab ri ka sı 

9. TNT Lo jis tik (Tüm Tür ki ye
Ope ras yon la rı) 

10. SCHOT-ORIM 

11. Li & Fung 

12. AQU ACITY 

13. STFA 

14. CEM TAŞ 

15. BTC BO RU HAT TI Pro je si 

16. Ga ma Nu rol Bo ğaz Tüp Ge çiş
Pro je si 

17. ABANK 

18. Shell Com pany 

19. Bah çe şe hir Ko le ji 

20. STA TO IL 

21. Fev zi ye Mek tep le ri 

IŞIK Lİ SE Sİ 

22. TC Sağ lık Ba kan lı ğı UM KE -
Ulu sal Me di kal Kur tar ma
Ekip le ri 

23. Ye şim Teks til 



Bu an lam da bi zim için en önem li olan ko nu, na sıl ara ma ve
kur tar ma ko nu la rın da % 100 ba şa rı yı he def le diy sek, ay nı şe kil de
ku rum la ra ver di ği miz eği tim, de net le me ve da nış man lık hiz met -
le ri miz de de % 100 müş te ri mem nu ni ye ti ni he def le dik ve ya ka -
la dık. Bu nun en bü yük gös ter ge si de, yu ka rı da ki lis te de gör dü ğü -
nüz ku rum la rın bü yük ço ğun lu ğuy la uzun so luk lu bir iş bir li ği ve
bir bi ri ni ta kip eden ye ni açı lım lar ya pı yor ol du ğu muz dur.

AKUT’u var eden oğul la rı nız, kız la rı nız, kar deş le ri niz olan
biz ler, na sıl en kaz lar dan, sel ler den, çığ lar dan, dağ ka za la rın dan
bir can da ha kur ta ra bil mek için, yüz ler ce kez ora dan ora ya koş -
tuy sak ve ça lış tıy sak, yü ce Dev le ti miz ve asil Mil le ti miz için,
Va ta nı mız için de koş ma ya, ça lış ma ya, hem de hiç dur ma ma ca -
sı na, hiç yo rul ma ma ca sı na koş ma ya ve ça lış ma ya ka rar lı yız.

Çün kü bi li yo ruz ki geç mi şi miz, bu gü nü müz, ge le ce ği miz,
kül tü rü müz, var lı ğı mız, re fa hı mız ve mut lu lu ğu muz hep si ay nı
yer de bu lu şu yor. Ya he pi miz ka za na ca ğız, ya hep bir lik te kay be -
de ce ğiz. Türk Mil le ti ka zan mak is ti yor ve bu nu her kes ten çok
ha k e di yor. 

AKUT’un bü tün ça lış ma la rın da ve et kin lik le rin de, yol gös te -
ri ci miz her za man Bü yük Ön de ri miz Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata -
türk ol muş tur. He nüz Harp Oku lu sı ra la rın da öğ ren ciy ken; “En -
gel ler den hiç bi ri bi lim den ya rar lan ma yı ön le ye mez” di yen Ata -
türk, yıl lar son ra bu nu “Ha yat ta en ha ki ki mür şit ilim dir” söz le -
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24. Le vi Stra uss Vak fı

25. Al ter na tif Bank AŞ

26. Fark Tu rizm ve İş let me ci lik
AŞ

27. TA ISEI Cor po ra ti on 

28. Hür kuş Ha va yo lu Ta şı ma cı lık
ve Tic. AŞ 

29. Ga ran ti Bi li şim Tek no lo ji si ve
Tic. AŞ

30. Ga ma Nu rol 

31. Mo da teks Kon fek si yon Tic. ve
San. AŞ 

32. İSO İs tan bul Sa na yi Oda sı 

33. İTO İs tan bul Ti ca ret Oda sı 

34. Ar ma da Ho tels

35. AL TU YAB Tu rizm ci ler Bir li ği 

36. Fi nans In vest 

37. Tek fen AŞ 

38. Ar kas 

39. Al tın mar ka 

40. Per bo ya



riy le ha ya ta ge çir miş ve “Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin her tür lü fa ali -
ye ti ne akıl ve bi li min ege men ol ma sı nı” te mel il ke ola rak be nim -
se miş tir. O’nun yo lun da iler le mek ten bir an bi le te red düt et me yen
AKUT ai le si, bu gü ne dek ol du ğu gi bi bun dan son ra da ATA’sı nın
gös ter di ği bi lim ve akıl yo lun dan hiç bir za man ay rıl ma ya cak tır. 
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AKUT’A DU YU LAN GÜ VEN 

ve TÜR Kİ YE’NİN GÜ VEN BU NA LI MI

Med ya mız ve hal kı mız, 1998 Ada na-Cey han ve 1999 Mar ma ra
Dep rem le ri son ra sın da ver di ği bü yük des tek le bi zi onur lan dır dı,
güç ve ce sa ret ver di. Bun dan son ra ki ça lış ma la rı mız için olum lu
yön de mo ti ve et ti. Hat ta bi zi bu mil le tin ta rih ten bir övünç ola rak
ta şı dı ğı Türk Si lah lı Kuv vet le ri ile bir lik te en çok gü ven di ği ku -
rum la rın ba şı na yer leş tir di. Yıl lar dır hep bu so rum lu luk duy gu su
için de, da ha ön ce yap tık la rı mız dan da ha iyi si ni, da ha faz la sı nı
ya pa bil mek tut ku suy la, can la baş la ça lış tık, bun dan son ra da ne
olur sa ol sun bü tün ka rar lı lı ğı mız la ça lış ma ya de vam ede ce ğiz. 

Çün kü biz bu va ta nı çok se vi yo ruz, çün kü biz si zi çok se vi -
yo ruz...

1999 yı lı na ka dar ha ya tı mız da her  şey çok iyi gi der ken, Göl -
cük Dep re mi son ra sın da bir den bi re hiç bek le me di ği miz sa yı sız
sal dı rı ile kar şı laş tık. İlk ön ce ne ler ol du ğu nu, da ha doğ ru su ne -
den ol du ğu nu an la ya ma dık. Sal dı rı lar öy le yo ğun ve bek len me -
dik yer ler den pe şi sı ra gel me ye baş la dı ki, hiç bil me di ği miz ve
ha ya tı mız da ilk kez kar şı laş tı ğı mız bu çir kin oyun da sa de ce ya -
rım ya ma lak bir sa vun ma ya pa bil dik. 

O sü reç te ki mi le ri nin bi zi kul lan dık la rı nı dü şü nü yo rum.
Dev let’le ken di le rin ce bir he sa bı olan lar; bu bir fır sat tır di ye bi -
zi ön pla na çı kar tıp Dev let’in za fi ye ti ni gün de me ta şı ma ya ça lış -
tı lar. Dev let’i ko ru mak is te yen le rin bir kıs mı da yi ne kar şı ta ra -
fın (!) kah ra man yap tı ğı AKUT’u bu se fer sı kış tır ma ya kalk tı lar.
Baş ka la rı nın giz li gün dem le ri ne ya zık ki ara da bi zi ez di. Biz so -
nuç ta dağ cı yız, spor cu yuz, so rum lu luk duy gu su ge liş miş sı ra -
dan in san la rız. İç ten pa zar lık lı po li tik ma nev ra la ra alış kın de ği -
liz ve ne ya zık ki bu tür, al tın da baş ka he sap la rın ol du ğu çı kış -
la rın elin de oyun cak ol ma yı en gel le ye me dik. Bu gün hâ lâ o gün -
ler den ka lan tor tu lar ile mü ca de le et me miz ge re ki yor.

Bi ze kar şı alı nan ta vır la rın da ha da şid det len me si ne yol açan
bir ge liş me ya şan dı Göl cük Dep re mi’ni iz le yen sü reç te. TE SEV
(Tür ki ye Eko no mik ve Sos yal Etüd ler Vak fı), iki yıl üst üs te
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Türk top lu mu nun ku rum la ra olan gü ve ni ni araş tır dı ğı iki ka mu -
oyu araş tır ma sı yap tı 1999 ve 2000 yıl la rın da. Her iki sin de de
Türk Si lah lı Kuv vet le ri’nin ya nın da AKUT da en baş ta çık tı;
(Ek: 33) ama bu nun acı sı nı da biz den da ha son ra cid di bir şe kil -
de çı kar dı lar. 

Bu bö lüm de as lın da Türk top lu mu nun uzun yıl la rın bi ri ki mi
ile bi linç li bir şe kil de na sıl cid di bir gü ven bu na lı mı na dü şü rül -
dü ğün den bah se de ce ğim. Ama ön ce AKUT’un ne den ve na sıl
bu ka dar gü ve ni ve sev gi yi bün ye si ne top la ya bil di ği ne kı sa ca
de ğin mek is ti yo rum. 

5 Mart 2001 ta ri hin de Za man ga ze te sinde çı kan de ğer len dir -
me le rin de, AKUT ku ru cu la rın dan ve ilk yıl lar da bü yük eme ği
olan Dr. Fe ri dun Çe lik men şu tes pit le ri ya par; 

TSK’ya olan gü ven ku rum lar üs tü dür. Yol suz luk ve gü ven gi -
bi iki has sas nok ta da AKUT’un bu ku rum dan son ra gü ven sı -
ra la ma sın da ikin ci ol ma sı, hal kın der ne ği mi zi onur lan dır ma -
sı dır. Ay nı za man da hak lı bir gü ven dir. Bu gün çok cid di fi -
nans man la ra sa hip Kı zı lay gi bi, üni ver si te ler gi bi ku rum lar
var. An cak AKUT mad di sı kın tı la rı na rağ men gön lün den iş
ya pan in san la rın kur du ğu, bü yüt tü ğü bir yar dım ku ru lu şu.
Bu gü ve nin ka za nıl ma sın da el bet te ki 17 Ağus tos ve 12 Ka -
sım dep rem le rin de yap tı ğı mız ça lış ma la rın bü yük pa yı var.
Ar dın dan Yu na nis tan, Tay van son ola rak Hin dis tan dep re -
min de de yıl lar dır iç ve dış çe kiş me ler le gü nü nü ge çi ren
Tür ki ye’yi, da ha doğ ru su hal kı yal nız bı rak ma dı. Ulus la ra ra -
sı bir gü ven un su ru ol du. Sa nı rım AKUT al mak tan çok ve ren
ko nu mun da ol du ğu için bu na la yık gö rül dü.

Yi ne ay nı ha ber de Sos yo log Doç. Dr. Ni lü fer Nar lı’ya gö re;
AKUT’a du yu lan gü ve nin al tın da dep rem le bir lik te si vil top lu -
mun sos yal so run la rın çö zü mün de da ha ak tif rol al ma ya baş la -
ma sı ve si vil bi linç te ki de ği şim ya tı yor. “Bir avuç AKUT gö nül -
lü sü her şe yin yer le bir ol du ğu bir or tam da in san la rın ken di so -
run la rı nı ör güt le ne rek ken di le ri nin çö ze bi le ce ği ni gös ter di.” di -
yen Nar lı, dep rem den son ra hal kın “her şe yi dev let ten bek le me”
an la yı şın dan kur tul ma sıy la baş la yan sü re cin mey ve le rin den bi -
ri si nin AKUT’a; ya ni si vil top lu ma du yu lan gü ven ol du ğu na
işa ret et ti. Nar lı’nın tes pit le ri ne gö re Mec lis, si ya si par ti ler, Kı -
zı lay, be le di ye ler gü ven açı sın dan prim kay be der ken, hal kın
ken di ayak la rı üze rin de dur ma ih ti ya cı nı his set me si ve bu de ği -
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şi min sür me si ni is te me si de AKUT’un gü ven zir ve sin de yer al -
ma sı nın se bep le ri ara sın da. 

İş te tam bu nok ta da, iler le yen say fa lar da kar şı la şa ca ğı nız bu
ki ta bın çok önem li bir bö lü mü nü oluş tu ran, top lum da en çok ek -
sik li ği his se di len ve hem öz lem hem ih ti yaç du yu lan, Mar ma ra
Dep rem le riy le baş la yan, an cak sü reç içe ri sin de unut tu ru lan ve
önü kı sa sü re de alı nan top lu mu muz da ki kök lü zi hin ha ri ta sı de -
ği şi mi ih ti ya cı nı da si ze ha tır lat mak is ti yo rum. Za man ga ze te si,
bu ha ber de bu ko nu ya “Si vil Bi linç De ği şi mi” baş lı ğı nı at mış tı. 

1999 yı lın da, hâ lâ dep re min acı la rı nın yo ğun ola rak ya şan dı -
ğı sü reç te, top lu mun gü ven ko nu sun da ki gö rüş le ri do ğal ola rak
dep re min ağır trav ma sın dan da et ki len miş ti. AKUT bu ruh ha -
liy le ve el bet te ki dep re min hâ lâ içi mi zi sız la tan acı la rı nın et ki -
siy le, 10 pu an üze rin den 7.9 pu an ala rak, Tür ki ye’nin en gü ven -
di ği ku rum se çil di. Ay nı an ket te Türk Si lah lı Kuv vet le ri, çok az
bir fark la ikin ci ol muş tu. Bu ra da ben ce asıl il ginç ve ri en alt ta
ka lan, ya ni top lu mun en gü ven me di ği ku rum lar da or ta ya çık -
mış tı. Da ha 3 ya şın da bir be bek olan AKUT’un bi rin ci ku rum
ola rak çık tı ğı an ket te 131 yıl lık şan lı bir geç mi şi olan Kı zı lay
2.8 pu an la so nun cu çık mış tı. Yü rüt me nin ba şı olan Hü kü met
2.9, ya sa ma or ga nı TBMM ise 3.1 pu an la en so na yer leş ti ril miş -
ti. Ba sın 4.4 pu an, Be le di ye ler ise 4.5 pu an ala bil miş ti.

TE SEV ay nı an ke ti, “Ha ne hal kı Yol suz luk Araş tır ma sı na
Gö re Tür ki ye’de Ku rum la ra Du yu lan Gü ven” baş lı ğıy la 2000
yı lın da da tek rar et ti. Bu se fer de so nuç lar pek fark lı çık ma dı.
Dep re min acı la rı bi raz da ha ge ri de kal mış tı ve bu kez en gü ve -
ni len ku rum, ol ma sı ge rek ti ği gi bi Türk Si lah lı Kuv vet le ri ola -
rak çık tı. TSK’nın 10 pu an üze rin den 7.7 pu an al dı ğı bu an ket -
te AKUT 7,6 pu an la, top lu mun en gü ven di ği ikin ci ku rum se çil -
di. 2000 yı lın da ki an ket te top lu mun en gü ven me di ği ku rum la rı
da si ze bir kez da ha ha tır lat mak is ti yo rum. En gü ve nil mez ku -
rum ola rak 2.1 pu an alan si ya si par ti ler se çil di. TBMM bu kez
3.2 pu an ala bil di. Mer ke zi Yö ne tim 3.9, ga ze te ler ise 4 pu an
alır ken, Kı zı lay ve Be le di ye ler 4.4 pu an ala bil miş ti. Hat ta Kı zı -
lay yö ne ti mi, afet sü reç le rin de ki ta rih sel so rum lu luk la rı ge re ği o
gün ler de en sert şe kil ler de kri tik edil miş, suç lan mış ve bu dü -
şün dü rü cü so nuç lar ne de niy le yö ne tim de ği şik li ği yap mak zo -
run da kal mış tı. Ha tır la ya cak sı nız o acı lı sü reç te ken din den bek -
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le ne nin çok al tın da ka lan Kı zı lay için o gün ler de bü yük bir ga -
ze te miz; “KI ZI LAY’ı AKUT’a ve rin” di ye mü na se bet siz bir
baş lık bi le at mış tı. Hat ta 1999 yı lın da ay yu ka çı kan suç la ma la rı
ve üze ri ne ya pı şan kö tü ima jı da üze rin den ata bil mek için, ta kip
eden dö nem de Kı zı lay, Ata türk ta ra fın dan ko yu lan mar ka adı nı
de ğiş ti re rek Türk Kı zı la yı yap mış tı. (Bu gü nün Türk Kı zı layı
geç miş ha ta la rın dan ders al mış ve adı na ya kı şır bir şe kil de dün -
ya nın her ye rin de ça lış ma la rı nı sür dür mek te dir.) 

Do la yı sıy la Türk top lu mu ne ya zık ki or tak ya şa mı, or tak kul -
la nı mı, bir lik te ya şa ma kül tü rü nü dü zen le yen, ka nun lar ve ku ral -
la rın uy gu lan ma sın dan, de net len me sin den so rum lu olan un sur la -
ra, ya sa ma, yü rüt me ve yar gı or gan la rı na, da ha sı de mok ra tik bir
sis tem de so run la rı çö ze cek tek se çe nek olan si ya set ku ru mu na ve
si ya si par ti le re bi le gü ven mi yor du. Bu an ket le ri in ce le yen bi raz
ak lı ba şın da olan her kes yak laş mak ta olan bü yük teh li ke yi apa -
çık bir şe kil de gö re bil me liy di ben ce; Türk top lu mu ya şa mak zo -
run da bı ra kıl dı ğı yol suz luk, rüş vet, ah lak sız lık, ada let siz lik ve
eşit siz lik sü reç le rin de uzun yıl lar dır ezil mek ten ve hak sız lı ğa uğ -
ra mak tan te mel gü ven duy gu su nu o ka dar yi tir miş du rum da dır
ki, ta rih sel ola rak top lu mun gön lün de çok özel bir ye ri olan Türk
Si lah lı Kuv vet le ri ve bir de Göl cük Dep re mi’nin ya rat tı ğı mu az -
zam acı ve yı kım kar şı sın da yap tı ğı mü te va zı ama bi linç li ve et -
ki li ça lış ma lar ne de niy le AKUT dı şın da ne re dey se hiç bir ku ru -
ma, sağ lık lı bir top lum da ol ma sı ge rek ti ği gi bi gü ven mi yor, gü -
ve ne mi yor du. Bu iki ku rum dı şın da or tak ya şam la il gi li olan ve
sis te mi ayak ta tu tan ne re dey se bü tün ku rum la ra kar şı, bu nu dev -
le tin ken di si ne di ye de oku ya bi lir si niz, de rin bir gü ven siz lik his -
se di yor du. Bu nun gi de ce ği yer aca ba ne ola bi lir di? Bu bö lü mü -
nün iler le yen say fa la rın da bir psi ka na lis tin ba kış açı sın dan da
des tek ala rak bu ko nu ya de ği ne ce ğim. Ama ön ce Coş kun Can
Ak tan’ın edi tör lü ğün de Hak-İş Ya yın la rı’ndan 2001 yı lın da çı -
kan; “Yol suz luk la Mü ca de le Stra te ji le ri” ad lı araş tır ma sın dan
bir ta kım ve ri le ri ve sap ta ma la rı da, bi raz uzun ol mak la bir lik te
doğ ru dan alın tı lar ola rak siz ler le pay laş mak is ti yo rum. 

TÜR Kİ YE’DE SI YA SAL YA PI VE KA MU YÖ NE Tİ Mİ
HAK KIN DA 

DÜ ŞÜN CE LER VE DE ĞER YAR GI LA RI

Si ya sal kül tü rü müz de hâ lâ ge çer li olan “ya kın çev re dı şın -
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da ki le re gü ven siz lik” eği li mi si ya sal ya pı da adam ka yır ma -
cı lı ğı nın yay gın laş ma sı nın bir ne de ni dir. Yi ne Os man lı
Dev le ti’nde ol duk ça yay gın bir du rum ar ze den rüş vet, ir ti -
kap vb. yoz laş ma lar Tür ki ye Cum hu ri yet’in de de var lı ğı nı
da ima sür dür müş tür. 

Ül ke miz de si ya sal kül tür de cid di de ği şim 1980’li yıl lar -
da ya şan mış tır. Os man lı’dan kal ma de ğer ve tu tum la rın ye -
ri ni ye ni de ğer ler al ma ya baş la mış tır. 1980’li yıl lar da ser -
best pi ya sa eko no mi si ne en teg re ol ma ya ça lı şan Tür ki -
ye’de, top lu mun de gi şen ba zı de ğer ve tu tum la rı nı göz le -
mek müm kün dür. 

Ül ke miz de ma ale sef geç miş ten mi ras ka lan de ğer ve tu -
tum lar ile yu ka rı da sı ra la nan de ğer ve tu tum lar 1980 son -
ra sın da te zat lar oluş tur muş tur. “Ko lay yol dan pa ra ka zan -
ma”, “kö şe dön me” tü rün den zih ni yet le rin art tı ğı nı söy le -
mek müm kün dür. Özel lik le 1980 son ra sın da ül ke eko no -
mi sin de ki hız lı bü yü me ve sa na yi leş me ça ba la rı ye ni kay -
nak ve fır sat lar ya rat mış tır. Bu kay nak ve fır sat lar dan ya rar -
lan ma ya rı şı, mo dern an lam da ye ni tür de si ya sal yoz laş ma -
la rı gün de me ge tir miş tir. Ör ne ğin, lo bi ci lik ve rant kol la ma
adı ve ri len si ya sal yoz laş ma tü rü özel lik le 1980 son ra sın da
yay gın lık ka zan mış tır.

A. TÜ Sİ AD’ın “Tür ki ye De ğer ler Araş tır ma sı’nın
bul gu la rı

“1990-1991 Dün ya De ğer ler Araş tır ma sı çer çe ve sin de
TÜ Sİ AD’ın spon sor lu ğun da ger çek leş ti ri len Tür ki ye De ğer -
ler Araş tır ma sı’nın so nuç la rı ül ke miz de si ya sal ya pı ve ku -
rum lar hak kın da il ginç ba zı so nuç lar or ta ya çı karmış tır.

... açık bir şe kil de ül ke miz de Türk si ya set sis te mi ne,
TBMM’ye, mah ke me le re ve dev let me mur la rı na olan gü ven
duy gu su nun pek yük sek ol ma dı ğı dik kat çek mek te dir. Ya pı -
lan araş tır ma ya gö re ül ke miz de en çok gü ven du yu lan ku -
rum Si lah lı Kuv vet ler dir.”

“Tür ki ye’de ki ka mu bü rok ra tı nın hal kın gö zün de ki gö -
rün tü sü nün hâ lâ son de re ce olum suz ol du ğu gö rül mek te -
dir. Os man lı İm pa ra tor lu ğu dö ne min den ka lan üs tün yet ki -
li, dev le tin tem sil ci si ve hâ ki mi, ege men gü cün so rum suz
ve sı nır sız kul la nı cı sı ve hal kın so run la rı na kar şı il gi siz ve
du yar sız, on dan fark lı ve ona üst ten ba kan bir ko num da ki
ce ber rut ve key fi sal ta nat sa hi bi bir ki şi gö rün tü sü ve onun
ben ze ri bir gö rü nü mün de ki tek par ti dö ne min de ki uzan tı sı -
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nın si ya sal kül tü rü müz de ki im ge si nin pek de de ğiş me den
sür mek te ol du ğu nu söy le ye bi li riz.” 

Yi ne ay nı araş tır ma da “Dev le tin İş le yi şi hal ka da ha açık
bir ha le ge ti ril me li dir gö rü şü hak kın da ne dü şü nü yor su -
nuz?” so ru su na or ta la ma % 90’ın üze rin de bir oran la ka bul
(evet) ce va bı alın mış tır. Bu so nu cu ül ke miz de yö ne tim de
açık lı ğın (şef faf lı ğın) ol ma dı ğı şek lin de yo rum la mak müm -
kün dür.

B. MÜ Sİ AD’ın “Or ta Bü yük lük te ki İş let me ler ve
Bü rok ra si Araş tır ma sı”nın Bul gu la rı

... an la şı la ca ğı üze re ül ke miz de sa na yi ci ke si min Türk
ka mu yö ne ti mi ve bü rok ra si ye olan dü şün ce si ol duk ça
olum suz dur. Araş tır ma ya gö re özel iş let me sa hip ve yö ne ti -
ci le ri bü yük bir yüz dey le dev let ve be le di ye me mur la rı nı
“bil gi siz”, “en gel le yi ci”, “tem bel”, “yi yi ci” ola rak gör mek -
te dir ler. Ka mu yö ne ti ci le ri hak kın da ki dü şün ce ler ise “ta raf -
lı”, “po li ti ze ol muş”, “bü rok ra si yi art tı ran”, “çı kar cı” ve sa -
ire şek lin de dir.

C. TÜ Gİ AD’ın “Tür ki ye’de Ada let Hiz met le ri”
Araş tır ma sı nın Bul gu la rı

Tür ki ye Genç İşa dam la rı Der ne ği’nin (TÜ Gİ AD) 1993
yı lın da ken di üye le ri ara sın da yap tı ğı an ket so nuç la rı na gö -
re, Tür ki ye’de hu kuk sis te mi ne ve ada let hiz met le ri ni ger -
çek leş ti ren hâ kim, sav cı ve avu kat la ra olan gü ven duy gu su
tes pit edil me ye ça lı şıl mış tır. Söz  ko nu su araş tır ma nın so -
nuç la rı aşa ğı da su nul muş tur: 

TÜ Gİ AD’ın an ke ti ne ka tı lan genç işa dam la rı nın yüz de
54.4’ü Türk hu kuk ve ada let sis te mi ne gü ven me mek te dir.
Türk hu kuk ve ada let sis te mi ne “hiç gü ven mi yo rum” di yen -
le rin ora nı % 32.8, “gü ve ni yo rum” di yen le rin sa yı sı ise %
3.2’dir. 

An ke te ka tı lan TÜ Gİ AD üye le ri nin yüz de 34.4’ü ül ke -
miz de hâ kim le re gü ven me mek te dir. Hâ kim le re gü ven di ği -
ni be lir ten le rin ora nı ise sa de ce yüz de 27.9 dü ze yin de dir.
Avu kat la ra iliş kin de ğer len dir me ler ise şu şe kil de dir: An ke -
te ka tı lan la rın yüz de 39.3’ü avu kat la ra gü ven di ği ni, yüz de
34.4’ü ise gü ven me di ği ni be lirt miş tir. Sav cı la ra yö ne lik de -
ğer len dir me de ise an ke te ka tı lan la rın yüz de 44.3’ü ka rar sız
ol duk la rı nı be lirt mek te, yüz de 28.9’u ise sav cı la ra gü ven -
me dik le ri ni be lirt miş ler dir. 
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TÜ Gİ AD’ın an ket ça lış ma sın da ay rı ca genç işa dam la rı -
na yö nel ti len “Da va nı zın adil bir bi çim de so nuç lan dı ğı na
ina nı yor mu su nuz?” ve “Hâ kim ler da va dos ya la rı nı ye te rin -
ce in ce le ye rek ka rar ve ri yor lar mı?” so ru la rı na ve ri len ce -
vap lar ise yüz de ola rak aşa ğı da gös te ril miş tir. Her han gi bir
ne den le da va lı ya da da va cı olan genç işa dam la rı nın yüz de
60.7’si ül ke miz de da va la rın adil bir bi çim de so nuç lan ma dı -
ğı nı be lirt mek te dir. An ke te ka tı lan lar da va la rın adil so nuç -
lan ma ma ne den le ri ni; hâ kim le rin ye te rin ce in ce le me yap -
ma ma sı na (yüz de 27), ada let sis te min de ki ak sak lık la ra
(yüz de 21), mah ke me le rin ya vaş ça lış ma sı na (yüz de 18) ve
ya sa la rın gü nü müz ko şul la rı na uy gun ol ma ma sı na bağ la -
mak ta dır. Öte yan dan gö rüş le ri ne baş vu ru lan işa dam la rı nın
yüz de 98.3’ü hâ kim le rin da va dos ya la rı nı ye te rin ce in ce le -
me di ği ka na ati ni ta şı mak ta dır.

D. TE SEV’in “Tür ki ye’de Yol suz luk lar Araş tır ma -
sı’nın Bul gu la rı

Ha ne halk la rı ile ya pı lan an ke tin so nuç la rı nı şu şe kil de
özet le ye bi li riz. 

1. TE SEV araş tır ma sı na gö re ül ke miz de çö zül me si ge re -
ken en önem li so run la rın ba şın da yol suz luk lar gel mek te dir.
An ket te so ru lan “Tür ki ye’nin çö zül me si ge re ken en önem li
so ru nu ne dir? So ru su na ve ri len ce vap sı ra la ma sı şu şe kil de -
dir: Enf las yon yüz de 34; iş siz lik yüz de 26; rüş vet ve yol suz -
luk yüz de 14; eği tim yüz de 8; PKK / gü ney do ğu so ru nu
yüz de 6; de mok ra si / fi kir öz gür lü ğü yüz de 5; sağ lık / sos -
yal gü ven lik yüz de 3; ah la ki yoz laş ma yüz de 3.6 .  

An ke te ve ri len ce vap sı ra la ma sı na ba kıl dı ğın da rüş vet
ve yol suz luk lar üçün cü sı ra da bu lun mak ta dır. Ya ni rüş vet
ve yol suz luk Tür ki ye’nin yüz yü ze bu lun du ğu en önem li
so run la rın dan bi ri ola rak dü şü nül mek te dir. 

2. TE SEV’in yol suz luk araş tır ma sın da hal kın ku rum la ra
(özel, ka mu ve kar ama cı güt me yen ku rum lar) duy du ğu gü -
ven de tes pit edil me ye ça lı şıl mış tır. 

An ket so nuç la rı na bak tı ğı mız da Si lah lı Kuv vet ler ve
AKUT ha riç tüm ku rum ve ku ru luş la ra hal kın gü ven ora nı
yak la şık ola rak yüz de 50’nin al tın da dır. Hal kın en az gü ven
duy du ğu ku rum la rın ba şın da si ya sal par ti ler ve TBMM gel -
mek te dir. Üçün cü sı ra da ise mer ke zi yö ne tim ku ru luş la rı
gel mek te dir. 

3. Mes lek grup la rı nın dü rüst lü ğü ko nu la rın da ka mu -
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oyu nun al gı la nan de ğer yar gı la rı da pek olum lu de ğil dir.
An ket bul gu la rı na gö re ül ke miz de tüm mes lek alan la rın da
dü rüst lük ora nı ol duk ça dü şük tür. Ha ne halk la rı na gö re dü -
rüst ol ma yan mes lek grup la rı nın ba şın da sı ra sıy la mil let ve -
kil le ri, güm rük me mur la rı, tra fik po lis le ri, ver gi me mur la rı,
ta pu ka dast ro me mur la rı gel mek te dir. 

4. TE SEV’in Ha ne hal kı Yol suz luk Araş tır ma sı’na gö re
ül ke miz de ka mu ku rum ve ku ru luş la rın da rüş vet ve yol suz -
luk la rın ge nel ola rak yay gın ol du ğu so nu cu na ula şıl mış tır.
Rüş vet ve yol suz lu ğun en yay gın ol du ğu mes lek le rin / ku -
rum la rın ba şın da sı ra sıy la tra fik po li si, güm rük, ver gi da ire -
le ri, ta pu da ire le ri, be le di ye ler vs. gel mek te dir. Rüş vet ve
yol suz luk la rın gö re ce li ola rak en az yay gın ol du ğu ku rum -
la rın ba şın da Si lah lı Kuv vet ler gel mek te dir. 

5. TE SEV araş tır ma sın da baş lı ca iki tür rüş vet ta nım la na -
rak bu rüş vet tür le ri nin ku rum lar da ne de re ce yay gın ol du -
ğu tes pit edil me ye ça lı şıl mış tır. Ta nım la nan rüş vet tip le ri
şun lar dır: 

Bi rin ci si; va tan daş as lın da ya sa la ra gö re hak kı olan bir
hiz met ten ya rar lan mak is ter ken aşı rı bü rok ra si, aşı rı iş yü kü
ve ya gö rev li le rin işi yo ku şa sür me si ne de niy le işin ya pıl ma -
ma sı ve ya çok geç ya pıl ma sı du ru muy la kar şı laş mak ta dır.
Bu so ru nu çöz mek ama cıy la va tan daş ku ral dı şı bir öde me
ya pa rak ve ya he di ye ve re rek, rüş vet öde mek yo lu na git -
mek te dir. 

İkin ci si; Va tan daş la rın as lın da ya sa la ra gö re hak kı ol ma -
yan bir işi ni yap tır mak ama cıy la ku ral dı şı bir öde me ya pa -
rak ve ya he di ye ve re rek rüş vet öde me le ri söz ko nu su ol -
mak ta dır. 

Ku rum lar da yay gın olan rüş vet tip le ri ne bak tı ğı mız da
ise şu so nuç la rın tes pit edil di ği ni gö rü yo ruz. Bi rin ci tip rüş -
vet özel lik le dev let has ta ne le rin de, ta pu da ire le rin de, ilk ve
or ta öğ re tim ku rum la rın da ve be le di ye ler de da ha yay gın
du rum da dır. İkin ci tip rüş vet ise da ha zi ya de tra fik po li si,
güm rük, tra fik dı şın da ka lan ge nel po lis hiz met le rin de da -
ha yay gın lık gös ter mek te dir.

De ği şik ku rum lar ta ra fın dan de ği şik za man lar da ya pı lan, yu -
ka rı da bir kı sım so nuç la rı nı siz ler le pay laş tı ğım kap sam lı an ket
ça lış ma la rı nın gös ter di ği özet le tek bir so nuç var; Türk top lu mu,
özel lik le 1980 son ra sı sü reç te, top lum sal ör güt len me nin te mel -
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le ri ni oluş tu ran ve sis te mi ayak ta tu tan, Si lah lı Kuv vet ler ha ri -
cin de ki ne re dey se bü tün ku rum la ra kar şı gü ven duy gu su nu
önem li öl çü de yi tir miş ve bun dan kay nak la nan teh dit le re son
de re ce açık ha le gel miş, ge ti ril miş tir. Bu gün ya şa dı ğı mız bir çok
sı kın tı as lın da uzun bir sü re dir ya şa mak zo run da bı ra kıl dı ğı mız
bu sü re cin ka çı nıl maz bir so nu cu dur. 

Mil li Gü ven lik Ku ru lu; dü zen li ola rak Tür ki ye’nin iç teh dit
de ğer len dir me si ni ya par ken uzun yıl lar bö lü cü ve ir ti cai fa ali -
yet le ri en önem li iki te mel teh dit ola rak ele al mış tı. Ki şi sel gö -
rü şüm; yu ka rı da ki an ket ler de de doğ ru lan dı ğı gi bi, en az bu iki
ko nu ka dar önem li bir teh dit olan, gi de rek her ye ri ele ge çi ren ve
top lu mu ça re siz bı ra kan yol suz luk ve rüş vet gi bi has ta lık la rı ve
hu ku kun üs tün lü ğü nün al dı ğı ya ra la rı ye te ri ka dar dik ka te al ma -
yan an la yı şın da bu gün kü nok ta ya ge lin me sin de önem li bir pa yı
olduğudur. 

Bir so ru nu çö ze bil me nin ön şar tı onu so run ola rak al gı la -
mak tır...

Bü tün bu sü reç içe ri sin de gü ven duy gu su iyi ce ya ra lan mış
Türk top lu mu nun, bun ca res mi, özel, hat ta ka mu ya ra rı gü den
ku rum la ra bi le gü ve ni nin kal ma dı ğı bir dö nem de, AKUT’a bu
ka dar üst dü zey de bir gü ven le yak laş ma sı bi ri le ri ve bir yer le ri
cid di şe kil de ra hat sız et miş bel li ki. İş te bu nun so nu cun da da ta -
kip eden sü reç te hak kı mız da çok cid di, hat ta pro fes yo nel ce kur -
gu lan mış ka ra la ma kam pan ya la rı baş la tıl mış tı. Bu kir li bil gi ça -
lış ma la rı nı ay rı bir bö lüm de ele ala ca ğım. 

Pe ki bü tün bu ya pı lan lar aca ba AKUT’un top lum gö zün de ki
de ğe ri ni ne ka dar yıp rat tı? Hak kı mız da ki kir li bil gi ça lış ma la rı -
nın 2000-2002 yıl la rın da cid di bir za rar ver di ği ni ve bi ze şüp -
hey le ba kıl ma sı na yol aç tı ğı nı ne ya zık ki ka bul et me miz ge re -
kir. Ama bu dün ya da ki en bü yük güç is tik rar ve ka rar lı lık tır. Her
şe ye rağ men is tik ra rı nı ve ilk gün kü ka rar lı lı ğı nı, gö nül lü le ri
eliy le bü yük bir öz ve riy le sür dür dü ğü ve bü tün en gel le me le re
rağ men gi de rek bü yü me yi de ba şar dı ğı için, so nuç ta AKUT’un
tek rar hak et ti ği say gın lı ğa ulaş tı ğı nı gu rur la pay laş mak is te rim. 

2007 yı lı Mart ayın da İs tan bul Üni ver si te si İk ti sat Fa kül te si
Me zun ve Men sup la rı Vak fı ta ra fın dan ya pı lan “Yol suz lu ğa Ba -
kış Araş tır ma sı; İs tan bul Ör ne ği” baş lık lı araş tır ma nın, Vak fın
Mü te vel li He ye ti baş ka nı Prof. Dr. Es fen der Kork maz’ın bir ba -
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sın top lan tı sıy la açık la dı ğı so nuç la rı na gö re; Türk Si lah lı Kuv vet -
le ri yi ne en gü ve ni len ku rum se çil miş ti. En az gü ve ni len ku rum -
lar ise be le di ye ler, si ya si par ti ler ve med ya ola rak çık mış tı. Si vil
Top lum Ku ru luş la rın da ise en gü ve ni lir ku rum lar da ilk sı ra yı
AKUT al mış tı, onu da sı ra sıy la Meh met çik Vak fı, De niz Fe ne ri
Der ne ği, TE MA Vak fı, Türk Eği tim Vak fı ve Kı zı lay ta kip edi -
yor du. 

2007 yı lı Ni san ayın da bu kez Capital der gi si “Tür ki ye’nin
Sos yal So rum lu luk ta Li der le ri” baş lık lı ge niş kap sam lı bir araş -
tır ma ya yın la dı. Ağır lık lı ola rak iş dün ya sı nın ele alın dı ğı bu
araş tır ma da el de edi len so nuç lar şöy le; 2005 yı lı nın en ba şa rı lı
si vil top lum ör gü tü De niz Fe ne ri ola rak çı kı yor, ar dın dan da ikin -
ci sı ra da AKUT ge li yor. Onu da sı ra sıy la TE MA, KI ZI LAY,
AÇEV iz li yor. 2006 yı lı nın en ba şa rı lı si vil top lum ör gü tü de ğer -
len dir me sin de bu kez AKUT be şin ci sı ra da al gı la nı yor. İlk dört
sı ra yı sı ra sıy la De niz Fe ne ri, TE MA, AÇEV ve KI ZI LAY alı yor.

2006 yı lı nın en ba şa rı lı sos yal so rum lu luk pro je si de ğer len -
dir me sin de AKUT’un bü tün Tür ki ye’yi bir tır ve bir am bu lans -
la baş tan ba şa geç ti ği ve afet ko nu la rın da top lum bi linç len dir me
ça lış ma la rı yap tı ğı “BİR NE FES İÇİN” ad lı pro je 7. se çi li yor.
İlk sı ra da Milliyet’in des tek le di ği “Ba ba Be ni Oku la Gön der”
pro je si, 2. sı ra da UNI CEF’in des tek le di ği “Hay di Kız lar Oku la”
proj si, 3. sı ra da Hürriyet’in des tek le di ği “Ai le İçi Şid de te Son”
pro je si, 4. sı ra da TE MA’nın “Tür ki ye Çöl Ol ma sın” pro je si, 5.
sı ra da Turkcell’in des tek le di ği “Kar de len ler” pro je si ve 6. sı ra -
da da Arçelik’in desteklediği“Eği tim de Gö nül Bir li ği” pro je si
yer alı yor. Bi zim ar ka mız dan 8. Sı ra da Türkiye Bankalar
Birliği’nin “Ço cuk la ra Sağ lık lı Bir Ge le cek” pro je si, 9. sı ra da
Show TV’nin “Ya şa sın Oku lu muz” pro je si ve 10. sı ra da da
Danone’nin “Gü lüm se yen Ge le cek Ana Sı nıf la rı” pro je si yer
alı yor. (Ek: 34)

Bu pro je le ri ve spon sor la rı nı si ze de tay lı ola rak ver me min
se be bi; mad di güç le ri mil yon do lar la rla ifa de edi len yu ka rı da ki
ku rum la rın ger çek ten de an lam lı ve ba şa rı lı pro je le ri nin ara sı na,
yıl lık or ta la ma al dı ğı ba ğış mik ta rı sa de ce ve sa de ce 150-
200.000 YTL gi bi, yu ka rı da ki dev le rin ara sın da la fı bi le edi le -
me ye cek ka dar dü şük olan AKUT gi bi bir STK’nın gi re bil miş
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ol ma sı na dik ka ti ni zi çek me yi is te di ğim için dir. ‹fl te Türk in sa n› -
n›n bü tün ka ra la ma kam pan ya la r› na ra€ men AKUT’a duy du €u
bü yük gü ven, hiç bir za man ta viz ver me di €i miz ka rar l› l› €› m›z,
ça l›fl kan l› €› m›z, öz ve ri miz ve bi linç li du ru flu muz ne de niy le dir.

Bu bö lüm de son ola rak siz le re bam baş ka bir pen ce re den ba -
ka rak, psi ka na list Prof. Dr. Va mık Vol kan’ın ge niş grup lar ve te -
mel gü ven duy gu su ko nu la rın da yap tı ğı ça lış ma lar dan bah set -
mek is ti yo rum. De ğin di ğim ko nu lar ha liy le uz ma nı ol du ğum
alan lar de ğil. Lüt fen bun la rı oku yan, göz lem le yen ve an la ma ya
ça lı şan bir in san ola rak dik ka ti mi çe ken bir ta kım sap ta ma la rı ve
iliş ki le ri pay laş ma ça ba sı ola rak de ğer len di rin.

Prof Dr. Va mık Vol kan, son de re ce il gi çe ki ci Körü Körüne
İnanç - Kriz ve Te rör Dö nem le rin de Ge niş Grup lar ve Li der le ri
ki ta bın da aşa ğı da ki sap ta ma la rı ya par, ki ta bın için den seç ti ğim
bö lüm le ri hiç yo rum kat ma dan sizinle pay laş mak is ti yo rum; 

Bu ki tap ge niş grup kim li ği ne, teh dit al tın da ki top lum la rın
ge niş grup oluş tur ma yö nün de ki ge ri le me (reg res yon) eği li -
mi ne ve po li tik li der le rin bu ge ri le me yi na sıl yön len di re bi -
le ce ği so run la rı na odak lan mak ta dır. Ge niş grup kim li ği
kav ra mı, ço ğu ya şam la rı bo yun ca as la bir ara ya gel me ye -
cek olan bin ler ce ya da mil yon lar ca bi re yin, ay nı et nik, di -
ni, ulu sal ya da ide olo jik gru ba ait ol ma ya da ya lı yo ğun bir
ay nı lık duy gu suy la bir bir le ri ne na sıl bağ lan dık la rı nı ta nım -
la mak ta dır. Şu ra sı il ginç tir ki, grup kim li ği ya şan tı mı zın akı -
şı için de bi linç li ola rak odak lan dı ğı mız bir şey de ğil dir. 

Ge niş grup lar da ge ri le me ye uğ rar. 

Bu ne den le, bir gru bun ken di ni gü ven de his set me ye yö -
ne lik ça ba la rı, stres al tın da ki in san do ğa sı nın dı şa vu rum la -
rıy la kay naş mak ta ve bel li alan lar da ger çek lik ile fan te zi
ara sın da ki sı nır lar bu la nık laş mak ta dır. Ge ri le me ken di ba şı -
na iyi ya da kö tü bir şey de ğil dir; ge ri le me bi rey ler de ve
grup lar da ken di ni gös te ren in sa ni bir du rum dur. Fa kat ge niş
grup lar da ki ge ri le me, po li tik li der le rin yön len dir me si ne
açık bir şey dir. 

De mok ra tik ül ke ler de da hi, kriz ya da te rör dö nem le rin -
de li der/yö ne tim’den ka mu ya doğ ru olan tra fi ğe da ha faz la
odak la nıl ma sı söz  ko nu su olur, çün kü ka mu, ken di si ni, ki -
şi sel kim li ği ni ve ge niş grup kim li ği ni ko ru ya cak bir “kur ta -
rı cı” ara mak ta dır. 
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Kriz ve te rör dö nem le rin de li der ler, yan daş la rı nı iyi leş ti -
re bi lir ler de, ze hir le ye bi lir ler de. 

Ge niş grup la rın ge ri le me si, mer hum psi ka na list Erik Erik -
son’un te mel gü ven duy gu su ola rak ad lan dır dı ğı şe yi bo zar.
Bu bir ço cu ğun ken di gü ven li ği ni ba kı cı la rı nın eli ne bı rak -
mak la ken di ni gü ven de his set me yi na sıl öğ ren di ği ni ta nım -
la yan bir kav ram dır ve ço cuk te mel gü ven duy gu su nu ge liş -
ti re rek ken di ne na sıl gü ven du ya ca ğı nı keş fe der. Nor mal ko -
şul lar al tın da ye tiş kin ler de, nor mal iş lev sel lik dü ze yin de ki
va tan daş lar ol ma ko nu mu nu de vam et ti re bil mek için, ken di -
le ri ne ve baş ka la rı na gü ve nir ler. Söz ge li mi, te mel gü ven
duy gu su ol ma sa ben, aşı rı bir en di şe duy ma dan bir uça ğa
bi ne mem; çün kü ha ya tı mı uça ğın plan la yı cı la rı nın, ya pım -
cı la rı nın ve de pi lot la rı nın el le ri ne gü ven le tes lim ede mem.
Te mel gü ven duy gu su o ka dar esas bir şey dir ki, iş lev sel te -
mel gü ven duy gu su na sa hip kim se ler onun var lı ğı nın far kın -
da bi le de ğil dir ler. Bir gru bun üye le ri nin te mel gü ven duy -
gu su bir kez sar sıl dı mı, çiz gi sin den sa par ve onun ye ri ni kö -
rü kö rü ne gü ven alır. Bu gi bi top lum sal ge ri le me du rum la -
rın da li der le rin gö rüş le ri ni ve gös ter dik le ri yö nü, ya pı cı ya
da yı kı cı ol duk la rı na ba kıl mak sı zın ta kip et me eği li min de
olu ruz. 

Ay rı ca, ge niş grup stres al tın da kal dık ça ya şa nı lan ör se -
len me ye ya nıt ola rak, bi rey ler ara sın da ki dü şün me ve his -
set me fark lı lık la rı gi de rek azal ma eği li mi gös te rir. 

Bu ki ta bın ama cı, ge niş grup ge ri le me si nin yön len di ril -
me si nin ve be ra be rin de ki kim li ği de vam et tir me, ko ru ma ve
onar ma amaç lı ge niş grup ri tü el le ri nin, ta rif le re sığ maz bar -
bar lık ta şid det ey lem le ri için ge rek li at mos fe ri na sıl ha zır la -
ya bil di ği ni göz ler önü ne ser mek tir.

Ge ri le me özün de kö tü ya da iyi bir şey de ğil dir; ge ri le -
me be lir li dü zey ler de ki ör se len me, teh dit ya da stres kar şı -
sın da ve ri len ka çı nıl maz bir tep ki dir.

Ge ri le me inat çı ve uzun sü re li bir ni te lik ka zan dıy sa bir -
ta kım psi ko lo jik so run la rın bu lun du ğu söy le ne bi lir. 

Ge niş Grup Ge ri le me si’nin Özel lik le ri 

1. Grup üye le ri bi rey sel lik le ri ni yi ti rir ler.

2. Grup gö zü ka pa lı bir bi çim de li de rin çev re sin de top -
la nır.

3. Grup “iyi” (ya ni sa da kat le li de ri iz le yen) ve “kö tü”
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(ya ni li de re kar şıt al gı la nan) par ça la ra bö lü nür.

4. Grup ken di siy le “düş man” (bun lar ge nel lik le kom şu -
dur lar) grup lar ara sın da kes kin bir “biz” ve “on lar” bö -
lün me si ya ra tır.

5. Gru bun or tak ah lak ya da inanç diz ge si, ken di siy le
ça tış ma lı ola rak al gı la na na kar şı gi de rek mut lak çı ve
ce za lan dı rı cı bir ha le ge lir.

6. Grup aşı rı de re ce de “içe al ma” ve “yan sıt ma” dü ze -
ne ği uy gu lar ve bu na bağ lı ola rak pay la şıl mış dep re -
sif duy gu lar dan or tak pa ra no id bek len ti le re dek de ği -
şen duy gu du rum oy na ma la rı ya şa ya bi lir.

7. Grup or tak kim li ği ni sür dür mek adı na bir şe yi yap ma
“hak kı”na sa hip ol du ğu duy gu su nu ya şar.

8. Grup üye le ri, ar tan öl çü de bir bü yü sel dü şün ce ve
ger çek li ğin bu lan ma sı du ru mu ya şar lar.

9. Grup, ye ni kül tü rel fe no men ler ya şar ya da grup kim -
li ği ni ko ru mak üze re ge le nek sel top lum sal âdet le rin
ye ni len miş bi çim le ri ni be nim ser.

10.Gru bun se çil miş ör se len me le ri ve za fer le ri ye ni den
et kin lik ka za nır ve bu da bir za man çök me si ne yol
açar.

11.Ön der lik, gru bun ta rih sel sü rek li li ği ni par ça lar ve
ara da ki boş lu ğu şu tür öge ler le dol du rur: “Ye ni” ulus,
et nik duy gu lar, kök ten din ci lik ya da ide olo ji; bu na
“ye ni” bir ah lak ve ba zen de grup için is ten me yen
öge le ri de fe den “ye ni” bir ta rih eş lik eder.

12.Grup üye le ri, gru bun or tak sim ge le rin den ba zı la rı nı
pro to-sim ge ler ola rak ya şa ma ya baş lar.

13.Or tak im ge ler, düş man grup la rı gi de rek da ha ar tan bir
bi çim de in san dan aşa ğı özel lik ler le iliş ki li sim ge ler le
ya da pro to-sem bol ler le be tim ler ve in san lık tan çı ka -
rır; Cin ler, bö cek ler, ...

14.Grup coğ ra fi ya da ya sal sı nır la rı “ikin ci bir de ri” ola -
rak ya şar.

15.Grup ken di si ile düş man grup lar ara sın da ki kü çük
fark lı lık lar üze ri ne odak la nır.

16.Ön der lik, ai le için de ki te mel gü ve ni yı kar ve ai le
için de ki, nor mal ço cuk luk ça ğı ge li şi min de ve er gen -
lik ge çi şin de or ta ya çı kan rol ler le (özel lik le de ka dın -
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la rın ro lüy le) ça tı şan ye ni bir tür ai le hi ye rar şi si ya ra -
tır.

17.Grup üye le ri “kan” kav ra mı ile ve or tak ya da ka tı şık -
sız va ro luş la aşı rı il gi li bir ha le ge lir ler.

18.Grup arın dır ma yı sim ge le yen dav ra nış lar da bu lun -
ma ya baş lar.

19.Grup be ğe ni si, gü zel ola nı çir kin olan dan ayır ma da
güç lük ya şar.

20.Grup, fi zik sel çev re si ni gri-kah ve ren gi, şe kil siz (sim -
ge sel ola rak dış kı sal) bir ya pı ya dö nüş tü rür.

Bir top lu mun ge ri le miş ola rak de ğer len di ril me si için bu
20 adet işa ret ve be lir ti nin hep si nin de ser gi len miş ol ma sı
ge rek mez; bu ne den le ben bir top lu mun ge ri le miş ta nı sı al -
ma sı için kaç işa ret ve be lir ti nin var ol ma sı ge rek ti ği ni söy -
le ye men. Be lir le me, ol gu dan ol gu ya de ği şen bir te mel de
ya pıl ma lı dır.

Ge ri le miş top lum lar da yö ne tim kad ro sun dan ol ma yan
(as ke ri ya da si vil) yan daş lar ara sın da ki top lum sal ve po li tik
hi ye rar şi si lin miş gö zü kür. Bu düz leş miş top lum sal ya pı, li -
de rin çev re sin de gö zü ka pa lı bir bi çim de top la nıl ma sıy la
iliş ki li dir. Bu tür top lum lar da (ya da di ni ta ri kat lar gi bi alt
grup lar da) üye ler ay rı ca te mel gü ven duy gu su na yö ne lik
teh dit ler le bir lik te li der lik ku ru mu na aşı rı bir bağ lı lık duy -
gu su ya şar lar. Yan daş lar, te mel gü ven duy gu su nun kay bıy la
bir lik te en gel len me ya şar, ken di sal dır gan lık la rı nın far kı na
va rır lar, fa kat bu nun dı şa vu rul ma sı teh li ke li ola bi lir. Li de re
su nu lan aşı rı des tek ya ni bağ lı lık bu sal dır gan lı ğı giz le me -
nin önem li bir yo lu dur. Li der, ken di gü cü sa ye sin de gru bun
bir üye si ni “ya ra ta bi lir ya da yı ka bi lir”; tüm güç lü (om ni po -
tent) ola rak al gı la nır, bu ne den le se vil di ği ka dar kor ku lur. 

Ge niş grup ge ri le me si sert leş me ye baş la dı ğı du rum lar da
düş man gi de rek ar tan bir bi çim de is ten me yen her tür lü ni te -
li ğin bir yu ma ğı ola rak al gı lan ma ya baş la nır. Bu tür olum suz
dü şün ce ka lıp la rı bağ la mın da düş man ço ğu kez aşa ğı sı nıf -
tan bir in san ola rak, en kö tü ola sı lık la da as lın da in san ol ma -
yan bir var lık ola rak dü şü nü lür. Mer hum İs ra il li psi ka na list
Ra fa el Mo ses, her gru bun baş ka bir gru bu in san lık tan uzak -
laş tı rır ken ken di in san lı ğı nı yi tir di ği ni göz le miş tir; ak si hal de
baş ka in san la ra kar şı bu de re ce vah şi dav ra na maz lar dı.
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Türk si ya set sah ne si 2002 yı lın dan bu ya na kök lü bir de ği şim
sü re ci ne gir di. Da ha ön ce top lum da gö re ce kü çük bir yüz de nin
des te ği ni ar ka sı na ala bi len mil li gö rüş ve pa ra le lin de ki an la yış,
2002 yı lın da ve ar ka sın dan 2007 yı lın da mu az zam bir çı kış ya pa -
rak si ya set sah ne sin de ki bü tün den ge le ri al tüst et ti. 2002 yı lı se -
çim le rin de, Türk mil le ti nin bü tün sis te me, hat ta dev le te gü ven siz -
li ği ni ya ra tan sü reç ten bü yük oran da so rum lu olan bü tün si ya si
par ti ler si ya set sah ne sin den si lin di ler. Yıl lar ca hoy rat ça ve dü şün -
ce siz ce kul lan dık la rı yet ki le ri ni, halk bir se çim de el le rin den al dı
ve on la rı mec lis dı şı na at tı. Ye ri ne de da ha ön ce de nen me miş olan
ye ni bir si ya si par ti yi ge tir di. Top lum psi ko lo ji si ni ve sos yo lo ji bi -
li mi ni ta kip eden uz man lar için bu tür bir so nu cun gel mek te ol -
du ğu nu ön gör mek ben ce çok zor ol ma ma lıy dı. Bi lim sel ba kış
açı sın dan uzak ve ka lıp dü şün ce ler le olay la rı de ğer len dir mek ten
baş ka bir şey ya pa ma yan ve ça ğa ayak uy du ra ma yan ye ter siz li -
der ler, ne ya zık ki top lu mu göz gö re gö re se çe nek siz bı rak tı lar.
Seç men uzun sü ren gü ven bu na lı mı so nu cun da ter ci hi ni bel ki bi -
raz da mec bu ri yet ten ye ni ve de nen me miş olan dan ya na yap tı.

Top lu mun te mel gü ven duy gu su ko nu la rın da ya şa mak zo run -
da kal dı ğı uzun so luk lu bü yük ve cid di gü ven bu na lı mı ne de niy -
le, ik ti da rı, da ha doğ ru su ik ti da rın ni met le ri ni uzun yıl lar ara la -
rın da pay la şan la ik ve Ata türk çü de ğer le re söz de da hi ol sa bağ -
lı lık la öz deş leş miş olan si ya si par ti ler, ne ya zık ki sa de ce ken di
son la rı nı ge tir mek le kal ma dı lar, ay nı za man da gö rün tü de sa vun -
duk la rı Ata türk çü de ğer le ri ve ger çek Ata türk çü le ri de ay nı ye -
nil gi ye or tak et ti ler. 

1999 Göl cük Dep re mi son ra sın da top lum da bir de ği şim ta le -
bi or ta ya çık mış tı, çün kü ka yıp lar la do lu, etik ve hu ku ki sa yı sız
so ru nu olan gü nü kur tar ma ya dö nük mev cut an la yı şın ya rat tı ğı
bü tün so run lar 45 sa ni ye de bir to kat gi bi he pi mi zin su ra tın da pat -
la mış tı. Ama kı sır ve dar bir ala na sı kış mış siyaset yapma an la yı -
şı ile Dev let ira de si ni elin de tu tan sta tü ko, top lu mun bü yük bir
bek len tiy le is te di ği, her or tam da di le ge tir di ği ve açık ola rak ta -
lep et ti ği da ha çağ daş, da ha şef faf, da ha he sap ve re bi lir, hu ku ka
ve ah la ka da ha say gı lı bir top lum ol ma yö nün de de ği şi mi baş lat -
mak ye ri ne bu de ği şi me di re ne rek bir bi ri ni di dik le me ye ve su çu
ona bu na atıp, ya pıl ma sı ge re ken le ri gör mez den gel me ye, bü tün
so rum lu lu ğu bir kaç gü nah ke çi si nin üze ri ne yık ma ya ça lı şıp ko -
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nu yu de ğiş tir me ye uğ ra şır ken, 2001’de bir de eko no mik kriz pat -
la dı. 1999’da ki top lum sal kı rıl ma dan ve 2001’de ki eko no mik kı -
rıl ma dan ge rek li der si al ma yan ve bil di ği gi bi, es ki si gi bi de vam
et me ye ça lı şan bü tün bu olan bi te nin asıl so rum lu su olan sta tü ko -
cu an la yış 2002 se çim le rin de bü yük bir şok ya şa dı. 2002 ön ce -
sin de Dev let’in ör güt lü gü cü nün anah ta rı nı ve di rek si yo nu nu
elin de tu tan ve halk tan ge çi ci ola rak ema ne ten al dı ğı bu güç le
ken di si ni Dev let sa nan si ya si par ti ler mec li se bi le gi re me di, top -
lum da ki de ği şim bek len ti si ni iyi oku yan ve doğ ru za man da doğ -
ru yer de olan AKP ise ken di si ni bi le şa şır tan bir oy la mec lis te ço -
ğun lu ğu al dı..

2002 yı lın da Türk si ya set sah ne sin de kök lü bir dö nü şüm, de -
ği şim ya şan dı. Si ya set te ki bu öze iliş kin de ği şim ka çı nıl maz ola -
rak top lum sal ha ya tı mız da da de ği şim ve dö nü şü mü be ra be rin -
de ge tir di. 1999 ve 2001 kriz le riy le ken di ni gös te ren, top lu mun
es ki ha ta lar dan kur tul ma ya da ya lı kök lü zi hin ha ri ta sı de ği şi mi
bek len ti si ye ri ni bam baş ka ve hiç bek le me di ği miz ve ha zır ol -
ma dı ğı mız baş ka tür lü bir de ği şi me bı rak tı. Bü tün bu sü reç te ba -
na en il ginç ge len ge liş me ise, “Bü yük Or ta do ğu Pro je si” ve
“Ilım lı İs lam” pro je le ri nin de dün ya kon jönk tü rün de ki za man la -
ma sı nın Tür ki ye’de ki bu de ği şim sü re ciy le bu ka dar eş za man lı
ola rak üs tüs te ça kış ma sı ol du. Bu an cak ka de rin bir cil ve si ola -
rak açık la na bi lir ben ce ya da ola ğa nüs tü bir ze ka nın mu az zam
bir pro je si... 

Ka de rin tem bel, so rum suz, il gi siz, ta rih bi lin ci ol ma yan, ge -
le ce ği gö re me yen, gü nü kur tar mak tan baş ka bir şey üre te me yen
ve dü şü ne me yen mil let le re ödet ti ği acı ama ha yat ka dar ger çek
bir fa tu ra ol du bu. Ne ye ni yet ne ye kıs met de nir ya, iş te öy le bir
şey ol du bü tün bu olan lar...

Bu ta rih ten son ra ka fa sı iyi ce ka rı şan top lum teh li ke li bir bi -
çim de ay rış ma ya ve biz den ve biz den ol ma yan an la yı şıy la ta raf -
la ra bö lün me ye baş la dı. Ben ce Tür ki ye ve Türk in sa nı son yıl -
lar da iyi ce şa şır mış du rum da dır ve şu ara lar ne yin doğ ru, ne yin
yan lış, ne yin ken di si için fay da lı, ne yin za rar lı ol du ğu nu an la -
ma ya ça lış mak ta ve ne ya pa ca ğı nı, ne yap ma sı ge rek ti ği ni bu la -
bil mek adı na bü yük bir zi hin sel mü ca de le ver mek te dir. Ben ce
Tür ki ye’nin bu gün ler de, bel ki de son  50 yıl da hiç ol ma dı ğı ka -
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dar ken di si ne doğ ru yo lu gös te re cek ve dü ze çı ka ra cak, ül ke si ni
ger çek ten se ven ve ne olup bitt ti ği ni gö re bi len ger çek li der le re
ih ti ya cı var... 

Bu sü re cin ar ka sı nın ne re le re gi de bi le ce ği ni uma rım sorum-
lular de ğer len di ri yor dur.

VA TAN SEV Gİ MİZ

Ki şi sel ba şa rı la rı mın ya nı sı ra, (Ek: 35) 1996 yı lın dan bu ya na
AKUT’ta ki dost la rım la bir lik te ül ke mi ze ve in sa nı mı za hiz met
eder ken, ka mu oyu nun dik ka ti ni cid di şe kil de üze ri mi ze yön len -
di ren 1999 Göl cük Dep re mi’ni ta kip eden ay lar da ha yat ya vaş
ya vaş zor laş ma ya baş la dı bi zim için. Ço ğu nu zun bel ki de bi zim
var lı ğı mız dan ilk de fa ha ber dar ol du ğu 17 Ağus tos 1999 Göl cük
Dep re mi, bi zim 34. gö nül lü ara ma ve kur tar ma gö re vi miz di. O
gü ne dek tam 33 de fa hiç ta nı ma dı ğı mız in san lar için sağ lı ğı mı -
zı, ha ya tı mı zı teh li ke ye at mış ve ni ce can lar kur tar mış tık. An cak
kit le sel bir afe te dö nü şen ve ne re dey se bü tün sis te min çök tü ğü
Göl cük Dep re mi’nde gös ter di ği miz ba şa rı, kur tar dı ğı mız 220
can ve Tür ki ye’nin dört bir ta ra fın dan ge len gö nül lü le ri ör güt le -
ye rek yap tı ğı mız son de re ce plan lı, or ga ni ze ve ba şa rı lı ara ma /
kur tar ma ve yar dım da ğıt ma ça lış ma la rı, bi zi bir an da Tür ki -
ye’nin gün de mi ne oturt muş tu...

Bu na ne ha zır dık, ne bek li yor duk ne de is ti yor duk. Sa de ce
çok önem li bir boş lu ğu dol dur muş, en çok ih ti yaç du yu lan za -
man da mil le ti mi zin yar dı mı na koş muş tuk. Mut luy duk, gü ven -
liy dik, gu rur luy duk, hu zur luy duk. Çok iyi bir şey ba şar mış tık ve
ATA’mı za la yık Türk Genç le ri ol du ğu mu zu bir kez da ha gös ter -
miş tik. So rum lu lu ğu mu zun o ka dar açık ola rak far kın day dık ki,
evi miz den, işi miz den, sev dik le ri miz den haf ta lar ca uzak kal ma
pa ha sı na, gö nül lü ve kar şı lık sız ça ba la rı mız dan bir an bi le ge ri
adım at ma dık.
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O gün adı nı ko ya ma dık ama, bi zim be be ği miz gi bi sev di ği -
miz ve her şe yin üze rin de gör dü ğü müz, uğ ru na ölüm le ri bi le gö -
ze al dı ğı mız şey, as lın da AKUT ile sem bol leş tir di ği miz ve el le
tu tu lur ha le ge tir di ği miz va tan ve mil let sev gi miz di. Yol gös te -
ri ci miz ise bu top rak la rın ru hu na iş le miş olan, ata la rı mı zın fe da -
kâr ve kah ra man ru huy du. Her za man bü yük gu rur duy du ğum
ata la rı mız hak kın da yaz dı ğım; “Biz ki Fa tih Sul tan Meh met
Han’ın To run la rı yız” baş lık lı ma ka le mi bu ra da siz ler le pay laş -
mak is ti yo rum;

29 Ma yıs 1453 ta ri hi bü tün dün ya nın ha fı za ka yıt la rı na
Türk le rin İs tan bul’u fet het ti ği, Bi zans (Do ğu Ro ma) İm pa ra -
tor lu ğu na son ve re rek bir ça ğı ka pa tıp ye ni bir ça ğı baş lat -
tı ğı ta rih ola rak geç miş ti. Her Türk bu ta rih le gu rur du yar,
göğ sü ka ba rır ve adı geç ti ğin de tüy le ri ür pe rir. Gen ce cik
Os man lı Sul ta nı’nın eş siz öz gü ve ni, ka rar lı lı ğı, as ke ri de ha -
sı ve güç lü or du suy la Ana do lu’yu ke sin ola rak Türk Yur du
yap tı ğı bu ta ri hi, her yıl gi de rek ar tan bir coş kuy la anı yo -
ruz. Pey gam be ri miz bi le yüz yıl lar ön ce sin den, İs tan bul’u
fet he de cek ku man da nın ve as ke rin ne gü zel ku man dan ve
as ker ola ca ğı nı müj de le miş ti. Ve bu asil gö rev Türk le re na -
sip ol du. 

Bu des ta nın isim siz kah ra man la rı nın ara sın dan sıy rı lıp
can la rı pa ha sı na ilk san ca ğı sur la ra dik me yi ba şa ran Ulu -
bat lı Ha san ve ar ka daş la rı nın yi ğit lik le rin den, il ko kul sı ra la -
rın da okur ken han gi miz duy gu lan ma dık, et ki len me dik ki.
Ço cuk lu ğu mun kah ra man la rın dan bi ri Ku bi lay öğ ret men -
ken di ğe ri de Ulu bat lı Ha san’dı. Bu genç in san la rın ve ta ri -
hi miz de sa yı sız ör ne ği bu lu nan ben zer le ri nin, ken di le rin -
den son ra ki le rin da ha iyi ko şul la ra sa hip ola bil me le ri için
inan dık la rı de ğer ler uğ ru na, en de ğer li var lık la rı nı; can la rı -
nı te red düt süz he di ye et me le ri nin ar ka sın da ki yü ce li ği ha -
ya tım bo yun ca an la ma ya, kav ra ma ya ça lış tım. 

Ta ri hi miz bu tür sa yı sız kah ra man lık, fe da kâr lık ve yü -
ce lik ör nek le riy le do lu. Kur tu luş Sa va şı’mı zın baş la dı ğı 19
Ma yıs’la rı ve ya İs tan bul’un Fet hi’ni kut la dı ğı mız 29 Ma -
yıs’la rı ata la rı mı zın anı la rı na gös ter di ği miz coş ku, inanç,
gü ven ve say gıy la kut lu yo ruz. Uzak geç mi şi mi zin 29 Ma -
yıs’ın da da, tıp kı ya kın ta ri hi mi zin 19 Ma yıs’ın da ol du ğu gi -
bi öy le bir mil li bir lik ve be ra ber lik duy gu su ya şa ma lı ve
ya şat ma lı yız ki, her kes Türk ler her tür lü iç çe kiş me le ri ne
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rağ men, öz de ğer le ri ve ata la rı söz  ko nu su olun ca yi ne yan -
ya na dur ma yı ba şa rı yor lar de sin. 

Bi zim gu rur la an dı ğı mız bu ta rih le rin Ba tı dün ya sın da ki
et ki le ri ni de öte yan dan mut la ka an la ma ya ça lış ma lı yız.
Türk le ri bir da ha Ana do lu’dan sö ke me ye cek le ri ni an la yan
Ba tı lı lar, o gün bu gün dür, İs tan bul’u ve be ra be rin de ke sin
ola rak Ana do lu’yu el le rin den ka çır dık la rı 29 Ma yıs’ı emin
olun bi zim coş ku mu za ya kın bir üzün tü, piş man lık ve öf ke
ile ha tır lı yor lar. 

Fa tih Sul tan Meh met’ten yüz ler ce yıl ön ce; Hun İm pa -
ra to ru At ti la’nın, Ba tı ve Do ğu Ro ma İm pa ra tor luk la rı nı ku -
şat tı ğı yıl la rı, on dan yüz ler ce yıl son ra Al pars lan’ın Bi zans
İm pa ra to ru Ro men Di yo jen’i esir alıp Türk le rin Ana do lu ’ya
bir da ha çı ka rı la ma ya cak şe kil de yer leş ti ği ta ri hi ve 850 yıl
son ra; Ba tı lı la rın Türk le ri Ana do lu’dan gel dik le ri ye re ge ri
yol la ma emel le ri ne en yak laş tık la rı sı ra da kar şı la rı na di ki -
len Mus ta fa Ke mal’i ve bu bü yük adam la rın Ba tı lı la rın
men fa at le ri ne ver dik le ri za ra rı mut la ka bir kez de on la rın
gö zün den an la ma ya ça lış ma lı yız. Top lam da 1400 yıl lık bir
sü re ce ya yı lan, ta ri hin ta ken di si olan bu mu az zam re ka be -
tin kar şı ta ra fın da bu lu nan ve ara la rın da ki bir li ği Hris ti yan -
lık ol gu su üze ri ne in şa ede rek, emel le ri ne ulaş ma la rın da ki
en bü yük en ge li Türk ler ola rak al gı la yan Ba tı Kül tü rü’nün,
bu gün kü dav ra nış la rı nın ar ka sın da ki ge rek çe nin, ta rih te
1400 yıl lık bir geç mi şi olan ve hiç bir za man ve hiç bir ko -
şul da unu tul ma ya cak bu kuy ruk acı la rı ve Türk le rin en zor
za man lar da bi le bir çı kış yo lu bul ma ko nu sun da ki ezi ci üs -
tün lü ğü ol du ğu nu bir an bi le ak lı mız dan çı kar ma ma lı yız. 

Av ru pa Bir li ği ko nu la rın da, yay gın med ya mı zın bü yük
bir us ta lık la ka mu oyu ta ra fın dan öğ re nil me si ni uzun ca bir
sü re ört bas et ti ği ama ar tık ya vaş ya vaş on la rın bi le en gel
ola ma dı ğı Av ru pa’da ki çok net ve açık Türk kar şıt lı ğı nın kö -
ke ni nin bu ta rih sel olay la ra da yan dı ğı nı ve ken di ge le nek -
sel eği tim ve din sis tem le ri içe ri sin de 1400 yıl ka dar ön ce
At ti la’nın, 1000 yıl ka dar ön ce Al pars lan’ın, 550 yıl ka dar
ön ce Fa tih Sul tan Meh met’in ve 90 yıl ka dar ön ce Mus ta fa
Ke mal’in ve di ğer iz bı ra kan li der le ri mi zin ön der li ğin de
Türk le rin Hıris ti yan ale mi ne dün ya yı dar et ti ği ta rih sel olay -
la rı bir tek gün bi le akıl la rın dan çı kar ma dık la rı nı unut ma -
ma lı yız. 

Çok ba sit bir ta rih araş tır ma sı bi le, bin beş yüz yı la yak la -
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şan bu ön yar gı ile ba tı lı la rın ar tık ne re dey se gen le ri ne iş le -
miş bir Türk kar şıt lı ğı duy gu su na sa hip ol du ğu nu an la ma -
mı za ye te cek tir. Bir gün va kit bu lur sa nız, Dar win’in, Vic tor
Hu go’nun, De lac ro ix’nin, Cer van tes’in, Sha kes pe are’in,
Ron sard’ın, Mar tin Lut her’in, Vol ta ire’in, Di de rot’nun,
Kant’ın, Her der’in, He gel’in, En gels’in, Marx’ın, Pas cal’ın,
Byron’ın, Ed gar Al lan Poe’nun ve da ha pek çok Ba tı’lı ay dı -
nın Türk ler hak kın da yaz dık la rı nı, söy le dik le ri ni bu lup
oku yun. Ken di ku şak la rı nın bu son de re ce de ğer li şah si yet -
le ri nin bi zim hak kı mız da ki dü şün ce le ri ni far k e din ce göz -
le ri ni ze, ku lak la rı nı za ina na ma ya cak sı nız. Bu gün kü Al -
man ya, Fran sa, Yu na nis tan, Gü ney Kıb rıs, Bel çi ka, İs veç, İs -
viç re, Hol lan da ve di ğer AB üye si ül ke le rin si ya si kim lik le -
ri nin bi zim hak kı mız da ki üzü cü de ğer len dir me le ri ta raf lı
ta rih sel eği tim le ri nin ka çı nıl maz bir so nu cu dur. Be yin le ri
yüz ler ce yıl dır öy le si ne yı kan mış tır ki; is te se ler de baş ka
tür lü dü şü ne mez ler. Dü şün me ye kalk sa lar ken di top lum la -
rın dan dış la nır lar. 

İçe ri de ve dı şa rı da ya şa dı ğı mız bu kar ma şık sü reç içe ri -
sin de bir lik ve be ra ber lik ko nu sun da ya pa ca ğı mız en bü yük
ha ta, kül tü rü mü zü oluş tu ran çe şit li lik için de ki un sur la rın
kul la nım hak la rı nın, fark lı alt kim lik grup la rı ara sın da pay -
laş tı rıl ma sı na mü sa ade et mek ola cak tır. Mus ta fa Ke mal ne
ka dar ata mız sa, Fa tih Sul tan Meh met de o ka dar ata mız dır.
Türk lük, Os man lı lık, Müs lü man lık, Ana do lu luk, Ay yıl dız lı
Bay ra ğı mız, Türk çe, yü zü nü çağ daş me de ni yet le re dön -
mek, hoş gö rü lü ol mak he pi mi zin or tak de ğer le ri dir. Kim ne
der se de sin, bu de ğer le rin bir te ki bi le ek sik ol sa, biz biz ol -
mak tan çı kar baş ka bir şey olur duk; ta rih de baş ka tür lü ya -
zı lır dı. Türk le rin son bü yük dev le ti nin sa hip le ri ola rak geç -
mi şi mi ze ve de ğer le ri mi ze her şe yiy le bir lik te sa hip çık ma -
lı yız. Bu sü reç te ya pı la cak en kü çük bir ha ta, sü reç içe ri sin -
de bi zi öz de ğer le ri mi ze ya ban cı laş tı ra bi lir ve çö zü mü çok
zor to hum la rın ekil me si ne yol aça bi lir. 

Fa tih Sul tan Meh met, 59 gün sü ren ku şat ma es na sın da
Bi zans İm pa ra to ru’nun an laş ma kar şı lı ğın da ver gi ver me yi
ka bul ede ce ği ni bil di ren el çi le ri ne şu ce va bı ve rir; “Bu ra dan
git mek li ğim müm kün de ğil dir. Ya ben Bi zan sı alı rım, ya da
Bi zans be ni.” Mus ta fa Ke mal; “Ya İs tik lal Ya Ölüm” der. Biz -
ler gri ton la rı sev me yiz, her şe yin açık, net, an la şı lır ol ma sı -
nı is te riz; iliş ki ler de, söz ler de dü rüst lük ara rız; ak’a ak, ka -
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ra’ya ka ra de riz. Dü zen baz lı ğı, kay pak lı ğı, be lir siz li ği, renk -
siz li ği ka bul et me yiz. Biz dün ne idiy sek, kim idiy sek bu gün
de oyuz. Adı mız At ti la da ol sa, Al pars lan da ol sa, Ha san da
ol sa, Ku bi lay da ol sa, Meh met de ol sa, Mus ta fa da ol sa; özü -
müz, de ğer le ri miz bir dir. Bak ma yın bu gün ler de se si mi zin
çık ma dı ğı na, bir ye re kay bol du ğu muz yok; sab rı mız, hoş gö -
rü müz çok tur, gön lü müz ge niş tir; sü ku tu muz on dan dır. Sı -
nav gü nü gel di ğin de geç miş ye ni den can la na cak tır; bu na
kim se nin şüp he si ol ma sın. O gün ge lin ce ye dek; öz de ğer le -
ri mi ze, kah ra man la rı mı za, ata la rı mı za hep bir lik te sa hip çık -
ma lı yız.

Bu duy gu ve dü şün ce le ri ve ata la rı mı zın kar şı ko nul maz yi -
ğit li ği ni, ha ya ta kar şı dik du ru şu mu zun kay na ğı al gı la yan genç -
ler ola rak, ken di ya şam sü re ci miz de ko şul suz va tan sev gi mi zin
ifa de si ola rak AKUT’u ve AKUT’un ça lış ma la rı nı seç tik.

AKUT sev gi si bi zim için va tan sev gi si, mil let sev gi siy di. 

AKUT’u o ka dar çok sev dik ve be nim se dik ki, he pi mi zin ha -
ya tı nın bi rin ci ön ce li ği ni hep o oluş tur du. Ai le miz den, işi miz -
den, eşi miz den, sev gi li miz den, ar ka daş la rı mız dan hat ta ken di -
miz den bi le öne geç ti. Gün gel di der nek için de ki bir top lan tı ya
ka tıl mak için sı nav la rı mı za gir me dik, gün gel di der ne ği mi ze da -
ha faz la va kit ayır mak için işi miz den ay rıl dık, ye ni iş ara dık,
gün gel di der ne ği mi ze da ha ra hat gi dip ge le bil mek için evi mi zi
ta şı dık, gün gel di ar ka daş çev re mi zi ta ma men de ğiş tir dik, gün
ge le cek bir ca nı da ha en kazların al tın dan çe kip ala bil mek için,
göz yaş la rı mı zı içi mi ze akı tıp an ne ci ği mi zin ce na ze si ne bi le gi -
de me ye cek tik... (Ek: 36) 

Bi zi di ğer le rin den ayı ran, çok ce sur, çok güç lü ve ya kah ra -
man ol ma mız de ğil di; za ten öy le de de ğil dik. Yap tı ğı mız sa de -
ce, bu cen net va tan uğ ru na gö zü nü kırp ma dan ken di ni fe da et -
mek ten çe kin me yen, Ça nak ka le’de son bi re yi ne ka dar kı rı lıp da
cep he si ni terk et me yen o yi ğit le ri, Kı na lı Ali’si ni va ta na kur ban
ol sun di ye yol la yan ana la rı, Ana do lu’nun ye tiş tir di ği o fe da kâr
ve yü ce ruh lu in san la rı ta nı dık ça, ül ke mi ze ve in sa nı mı za kar şı
his set ti ği miz so rum lu luk duy gu mu zun ken di ka pa si te miz ve ça -
ğın ge rek le rin ce dı şa vu rul ma sı ol du.

Tıp kı Ata türk’ün de di ği gi bi ol du bi zim ha ya tı mız da; “Türk
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ço cu ğu, ec da dı nı ta nı dık ça da ha bü yük iş ler yap mak için ken -
din de kuv vet bu la cak tır.” Ata la rı mı zı ta nı dık ça da ha faz la sı nı,
da ha zo ru nu, da ha iyi si ni he def le dik ve yap ma ya ça lış tık.

Özel lik le 17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi son ra sın da ara -
mı za ka tı lan ve AKUT yö ne tim hi ye rar şi sin de hız la yük se len
ye ni ar ka daş la rı mız dan ba zı la rı nın, as ker lik gö rev le ri ni Gü ney -
do ğu ’ya gönüllü giderek ya pan lar dan ol ma sı bir sürp riz de ğil,
ta ma men bi zim iç den ge le ri mi ze çok iyi uyum sağ la ya bi len bu
va tan ev lat la rı nın, as ke ri so rum lu luk, di sip lin, fe da kâr lık, ini si -
ya tif kul lan ma, kri tik sü reç ler de ka rar ver me ve risk al tın da ça -
lış ma ye te ne ği ne sa hip geç miş le rin den ve ko şul suz va tan ve mil -
let sev gi le rin den kay nak la nı yor du.

Bu bö lüm de bir de bay rak sev gi si ile il gi li yaz dı ğım; “Bay -
rak bü tün dev let ler için kut sal dır” baş lık lı ma ka le mi de siz ler le
pay laş mak is ti yo rum. 

Geç ti ği miz gün ler de tar tı şı lan bay rak, bay ra ğı mı za sal dı rı
ve bay ra ğı mı za sal dı ran la ra sal dı rı ko nu la rın da, bay ra ğı mı -
zı yer kü re nin en yük sek dağ la rı na ta şı yan ilk Türk ola rak iz -
ni niz le bir kaç söz de ben söy le mek is ti yo rum. 

Bay rak, ta şı dı ğı so yut an lam lar iti ba rıy la bü tün dev let ler
için kut sal dır, bu yüz den ka nun lar la da ko ru ma al tı na alın -
mış tır. Her dev let ken di bay ra ğı nı; ege men lik hak la rı nın ve
ulu sal bir lik ve be ra ber li ği nin sem bo lu ola rak en üst dü zey -
de ko num lan dır mış ve va tan daş la rı nı da ço cuk luk la rın dan
iti ba ren bu yön de eğit miş tir. İn san lar bay rak la rı na duy du ğu
say gı yı, da ha doğ ru su bay rak ta sem bol le şen va tan ve mil let
sev gi si ni, bay rak sev gi si üze ri ne ya zıl mış sa yı sız şi ir, hi kâ ye,
ef sa ne, des tan, re sim, hey kel ve ben ze ri eser ler le di le ge ti -
rir. Kır mı zı ku ma şı ve üze rin de ki ay yıl dız de se niy le bay ra -
ğı nı so mut ola rak evi ne, iş ye ri ne, ara cı na ve ben ze ri me -
kân la ra asa rak bu duy gu la rı nı dı şa vu rur. 

Bu an lam da Türk Bay ra ğı; Türk Mil le ti nin Ana do lu coğ -
raf ya sın da ki ka yıt sız, şart sız ege men li ği nin, onu ru nun, ba rı -
şı nın, hu zu ru nun, ge le ce ği nin ve gü ven li ği nin sem bo lü dür.
Bay ra ğı üze rin de bir ta kım sem bol le rin ol du ğu bir bez par -
ça sı ola rak de ğil de, tem sil et ti ği bu en üst dü zey de ğer ler
öl çü sün de al gı la mak ve ge re ği ni de bu öl çü de yap mak ge -
re kir.

Son gün ler de ya şa dı ğı mız üzü cü ge liş me ler den do la yı
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he pi miz, olay la rın kont rol den çı kıp önü alı na maz so nuç la -
ra yol aça bi le cek bir sü re ci te tik le me sin den en di şe edi yo -
ruz. Do ğal ola rak en çok kul la nı lan söz ler de “sağ du yu lu
ol mak”, “hal kı sağ du yu ya da vet et mek”, “tah rik le re ka pıl -
ma mak” ve “dik kat li ol ma mı zı öğüt le mek” yö nün de olu -
yor. Bay rak sev gi si ni, akıl ve sağ du yu dan yok sun fe ti şizm
ve fa na tizm se vi ye le ri ne ta şı yıp, da ha or ta da ki ko nu nun ne
ol du ğu nu an la ma dan, bir an da par la ya rak, he ye can la na -
rak, kont rol den çı ka rak bu ko nu lar hak kın da yet ki li ve so -
rum lu ki şi ve ku rum lar var ken on la rı aşıp, on la rın mü da ha -
le si ne fır sat ver me den sa de ce yı kı cı, ezi ci kur gu lar la dav ra -
nıl ma sı nı ka bul et me miz as la müm kün de ğil dir. So nuç ta bir
hu kuk dev le tin de, hu kuk dü ze nin de, her ko nu nun sa hi bi ve
ta kip me ka niz ma la rı mev cut tur. İde al olan da her ke sin ken -
di üze ri ne dü şen gö re vi yap ma sı dır. 

Dev let ör güt len me sin de dev le te ve ri len en önem li üs tün -
lük güç kul lan ma yet ki si dir. Dev let, va tan daş la rın dan al dı ğı
yet ki ile, ta raf sız ve hu kuk ku ral la rı içe ri sin de kal mak kay -
dıy la, suç iş le yen le ri ömür bo yu hap se at mak ve ya öl dür mek
da hil her tür lü yap tı rı mı yet ki li un sur la rı eliy le kul la na bi le -
cek şe kil de kur gu lan mış tır. Sis te min bu çer çe ve de iş le di ği,
ada le tin ke sin ve ek sik siz uy gu lan dı ğı ve dev le tin ta raf sız lı -
ğın dan her kes emin ol du ğu sü re ce, va tan daş lar ara sın da hu -
zur, gü ven ve ba rış iliş ki si sağ lık lı bir şe kil de iş le yi şi ni sür dü -
rür. 

An cak eğer dev let hak lı yı ko ru ma, hak sı zı ce za lan dır ma
ko nu sun da za fi ye te dü şer ge cik me le re mey dan ve rir se, bir
yer den son ra va tan daş lar ta ma men iç gü dü sel ola rak ken di
ada let sis tem le ri ni dev re ye sok ma ya ça lı şa bi lir ler. İşin için -
de pro vo kas yon ol sun ve ya ol ma sın, in san lar eş le ri nin na -
mu su na, an ne ba ba la rı nın onu ru na, ço cuk la rı nın gü ven li ği -
ne, ken di gu rur la rı na ve ya var lık la rın dan da ha ön de gör -
dük le ri de ğer le re, ör ne ğin va tan la rı na, bay rak la rı na, ata la rı -
na, Ata türk’e bi ri le ri ta ra fın dan sal dı rıl dı ğı nı gör dük le rin de,
bu sal dı rı la rı ön le ye cek ka nun lar la güç kul lan ma yet ki siy le
do na tıl mış un sur lar ive di lik le dev re ye gir mez se, do ğal ola -
rak ve re cek le ri ilk tep ki bu nu ön le me ye ve ya pan la rı ken di
im kân la rı da hi lin de ce za lan dır ma ya dö nük ola cak tır. Bu
dav ra nış bi çi mi ni en bek len me dik ve sı ra dı şı dav ra nış mış
gi bi şa şı ra rak ve kı na ya rak de ğer len dir mek de, en az bu
dav ra nış bi çi mi ni ce sa ret len dir mek ve güç len me si ni des -
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tek le mek ka dar teh li ke li dir. 

Bu ko nu yu, bay ra ğa sal dı ran la ra sal dı rıl ma sı ola yı nın bi -
raz da ha dı şı na çı ka rak, ör ne ğin top lum da ar tık he pi mi zi
had saf ha da ra hat sız eden bir kap kaç çı ya, bir ço cu ğa te ca -
vüz eden bi ri si ne ve ya bir hır sı za dö nük top lu şid det olay -
la rı nı da da hil ede rek yo rum la ma nın da ha sağ lık lı ola ca ğı -
nı dü şü nü yo rum. Hiç kim se dur duk yer de bi ri si ni linç et me -
ye kalk maz, bu nun için bir ta kım ko şul la rın, da ha doğ ru su
bir ta kım bi ri kim le rin oluş ma sı ge re kir. 

Yet ki li le rin, aca ba biz ne yap tık ta Türk Mil le ti’nde bu tür
bir bi ri kim ve aşı rı bir has sa si yet oluş tu di ye ken di le ri ne sor -
ma sı ge re kir. Za ten ol duk ça teh li ke li bir hal alan sü re cin bu -
ra dan son ra sı nın kont rol al tı na alın ma sın da ki doğ ru ham le,
mil le tin te mel de ğer le ri ne olan has sa si ye ti ni azalt ma sı nı, ta -
viz ver me si ni bek le mek de ğil, te mel de ğer le ri mi zin bü tün
mil le ti içi ne alan bir ko nu ol du ğu nun vur gu lan ma sı ve ya şan -
ma sı muh te mel ben ze ri olay lar da yet ki li or gan la rın, işi va tan -
daş la rın duy gu sal ve tep ki sel ta vır la rı na bı rak ma dan ive di lik
ve ke sin lik le çöz me le ri ne dö nük şe kil de yön len di ril me le ri
ola cak tır. 

1906 yı lın da, Ja pon-Rus sa va şı nı so na er dir me yi ba şar -
dı ğı için No bel Ba rış Ödü lü’ne la yık gö rü len, ay nı za man -
da da ilk No bel ödü lü alan Ame ri ka lı olan, Ame ri ka es ki
dev let baş ka nı The odo re Ro ose velt’in 1917’de de di ği gi bi,
“Eğer doğ ru luk ve ba rış ara sın da bir se çim yap mak zo run -
da ka lır sam, doğ ru lu ğu se çe rim.” No bel Ba rış Ödül lü bir
ada mın; doğ ru lu ğu, ba rı şın önün de gör me sin den her ke sin
ders ala ca ğı nı umu yo rum. 

El bet te ki ak lı ba şın da hiç  kim se her şey yo lun da gi der -
ken sa va şı ba rı şa ter cih et mez. An cak ba rış iki ta raf lı bir
denk lem dir, her iki ta ra fın da ko nu ya ay nı şe kil de yak laş -
ma sı ge re kir. Üze ri ne ku ru lu ol du ğu te mel de ğer le ri ko ru -
ma ko nu sun da ye te ri ve ge re ği ka dar ka rar lı ol ma yan top -
lum la rın, sü reç içe ri sin de her şey le ri ni kay bet me teh li ke si
ile kar şı kar şı ya ka la cak la rı nı unut ma ma lı yız.

Bu söy le dik le ri min ışı ğın da, inan dı ğı mız de ğer le re ve
ken di mi ze olan say gı mı zı yi tir me mek adı na, na sıl 17 Ağus -
tos 1999 Göl cük Dep re mi’nde kim se den çağ rı bek le me -
den, afe tin bi zim gü cü mü zü bin kat aşan bo yut la rı na bak -
ma dan, bi ze şov ya pı yor bun lar der ler miş di ye dü şün me -
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den, baş la rın da bir Er me ni nin bu lun du ğu si yo nist bir ör güt
bun lar di ye bi ze if ti ra atar lar mış di ye kork ma dan, sa de ce o
an da ya pıl ma sı ge re ken en doğ ru dav ra nış o ol du ğu için
der hal dep rem böl ge si ne git tiy sek, ge le cek te her han gi bir
yer de bay ra ğı mı za, ATA’mı za ve ya kut sal say dı ğı mız de ğer -
le re bi ri le ri nin sal dır dı ğı nı, ha ka ret et ti ği ni gö rür sek ve ora -
da bu te ca vü zü dur dur ma yet ki sin de kim se ol maz sa ve ya
olan lar gö rev le ri ni yap maz lar sa, her tür lü be de le baş tan ra -
zı olup ay nı ka rar lı lık ve inanç la tep ki ve re ce ği mi zi söy le -
mek is te rim. 

İn şal lah o gün le ri hiç ya şa ma yız...

Bu bö lüm de bir de ak tif va tan daş lık bi lin ci ola rak ifa de et -
me ye ça lış tı ğım sos yal so rum lu luk, si vil ini si ya tif, si vil top lum
ku ru luş la rı gi bi kav ram lar hak kın da yaz dı ğım ma ka le mi siz ler -
le pay laş mak is ti yo rum. 

Son yıl lar da sık lık la si vil top lum ör güt le ri nin 21. yüz yı lın
be lir le yi ci fak tör le rin den bi ri ola ca ğı di le ge ti ri li yor. Ger -
çek ten de si vil top lum ör güt le rinin öne mi ve bu yön de ki
bek len ti ler son dö nem de çok art tı ve gü cü da ha doğ ru an -
la şıl ma ya baş lan dı. De mok ra tik leş me ve pa ra le lin de ge li -
şen si vil leş me ile bir lik te eği tim le ve kül tü rel zen gin leş mey -
le in san lar ken di hak la rı nı, so kak ta ki in san la rın hak la rı nı,
hiç ta nı ma dı ğı in san la rın hak la rı nı, hat ta bu dün ya yı pay -
laş tı ğı mız di ğer can lı tür le ri nin va rol ma hak la rı nı ko ru ma
ko nu sun da bir viz yo na ve bi lin ce eri şi yor lar. Bu ko nu da si -
vil top lum ku ru luş la rı na, si vil ini si ya ti fin top lum için de ki
ör güt lü di na mik le ri ne bü yük gö rev ve so rum lu luk dü şü yor.
Çok ya kın bir geç mi şe dek, Tür ki ye’de si vil ku ru luş lar sı ra -
dan bir ta raf tar lık ve ya des tek çi lik yak la şı mı ha ri cin de, be -
lir li bir amaç ve viz yon doğ rul tu sun da kit le le ri pe şin den sü -
rük le ye cek güç te de ğil di. Tür ki ye’de fa al gö rü nen si vil top -
lum ör güt le ri nin ço ğu hem şeh ri ve da ya nış ma der nek le ri -
dir. Bu gün için tam ola rak ka mu ta ra fın dan ku cak lan mış -
kit le sel leş miş ol ma mak la bir lik te, in san lar, her şe yi dev let -
ten bek le mek ten vaz ge çe rek, ken di ola nak la rıy la ve ken di
ini si ya tif le riy le, ken di kay nak la rı nı ko or di ne ede bi le ce ği ni
ve bun la rı top lu mun ya ra rı na yön len di re rek çok cid di bir
kat ma de ğer ya ra ta bi le ce ği ni, si vil top lum ör güt le ri nin yap -
tı rı mı nın ne ka dar bü yük ola bi le ce ği ni gör me ye baş lı yor.
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Si vil top lum ha re ket le ri ni en ba sit ifa dey le; ‘ak tif va tan -
daş lık’ kav ra mı için de de ğer len di rip, ta nı mı nı da; baş ka la rı -
na say gı gös te ren, so run çöz me de gi ri şim ci ve ye ni lik çi
olan, ey le me dö nük araç lar ya ra ta bi len, ken di iç ener ji si ile
ha re ke te ge çe bi len ve top lu mun da ha az şans lı ke sim le ri
için top lum sal des tek sağ la mak üze re ken di le ri ni dü zen le -
ye bi len ör güt lü in san top lu luk la rı ola rak ya pa bi li riz. Top -
lum sal ha ya tı da, kö ke ni ne ba kıl mak sı zın ta rih sel, coğ ra fi ve
si ya si geç mi şin den do la yı ay nı top rak üze rin de ya şa mak du -
ru mun da olan ve men fa at le ri bir bi riy le ya kın dan iliş ki li olan
top lu mun, üze rin de bü yük öl çü de hem fi kir ol du ğu bir ta kım
ya zı lı ku ral la ra (ka nun la ra) ve ya zı lı ol ma yan etik de ğer le re
(örf ler, adet ler, ge le nek ler) gö re iş le yen bir sos yal söz leş me
ola rak al gı lar sak; top lum için de ki her tür lü ör güt lü ve ta nım -
lı ya pı nın so rum lu lu ğu nu da, ka ba ca top lum ha ya tı içe ri sin -
de ken di il gi, bil gi ve yet ki ala nı na gi ren ko nu lar da et kin, ak -
tif, doğ ru ça lış ma lar yap mak ola rak ta nım la ya bi li riz.

Si vil top lum ör güt le rinin gö re vi seç tik le ri mis yon çer çe -
ve sin de ön ce lik le ön le yi ci, za rar azal tı cı ve ge liş ti ri ci ol -
mak bir di ğer de yiş le, pro ak tif ça lış ma lar yap mak tır. Ay rı -
ca ka mu ya ra rı nı il gi len di ren ko nu lar da çe şit li se bep ler le
ya şa na bi le cek ge cik me le ri ve ek sik lik le ri ta mam la yan ve
ih ti yaç ha lin de dev le tin res mi ku rum la rı na des tek ola rak
dev re ye gi re cek et kin bir güç ol mak tır. Ör nek ve re cek olur -
sak, Tür ki ye Eği tim Gö nül lü le ri Vak fı’nın ama cı, Mil li Eği -
tim Ba kan lı ğı’na al ter na tif ol mak de ğil, des tek ol mak tır, ve -
ya TUR ME PA’nın ger çek leş tir di ği Tür ki ye ça pın da ki de niz
te miz li ği ça lış ma sı, Ulaş tır ma ve ya Çev re Ba kan lı ğı’nın işi -
ni elin den al mak amaç lı de ğil, si vil bir ini si ya tif le, va rol du -
ğu bu top rak la ra gö nül lü bir kat kı da bu lun ma ça ba sı dır. Ay -
nı yak la şım, Çağ daş Ya şa mı Des tek le me Der ne ği, So kak
Ço cuk la rı Der ne ği, Özür lü ler Vak fı ve ben ze ri yüz ler ce si -
vil top lum ör gü tü için de ge çer li dir. Bir di ğer ör nek ola rak
Yö ne tim Ku ru lu baş kan lı ğı nı sür dür dü ğüm AKUT da ay nı
şe kil de ken di si ne seç ti ği mis yon da, acil du rum lar da ve do -
ğal afet ler de, bu gö re vin asıl sa hi bi olan Si vil Sa vun ma Ge -
nel Mü dür lü ğü ile bir lik te, ona bağ lı ola rak ça lı şır, an cak
hiç bir za man için Si vil Sa vun ma sis te mi ne bir al ter na tif, bir
ra kip de ğil dir. Si vil top lum ör güt le ri çe şit li se bep ler le dev -
le tin ula şa ma dı ğı, ye te me di ği, ge cik ti ği du rum lar da ta -
mam la yı cı ve son de re ce di na mik ve hız lı ha re ket ede bi len
ya pı la rıy la ufuk açı cı bir viz yon la ha re ket eder ler.
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Sık lık la ya pı lan, hat ta ne ya zık ki bi linç li ola rak kur gu -
la nan yan lış ise, si vil top lum ör güt le ri ni dev le tin res mi ku -
rum la rı nın al ter na ti fi ola rak gös ter me ye ça lış mak tır. Ger -
çek te ise her iki ya pı da an cak bi ra ra da iş ler se sağ lık lı ve
üret ken bir ça lış ma or ta mı do ğa bi lir. Ka mu ve özel sek tör
an cak 3. Sek tör adı ve ri len si vil top lum ör güt le riyle be ra ber
ça lı şır sa den ge li ve sağ lık lı bir de mok ra si den bah se de bi li -
riz. Çün kü doğ ru iş le yen bir de mok ra si de, se çim le gö re ve
ge len hü kü met ve mec lis, atan mış bü rok rat lar la bir lik te ül -
ke kay nak la rı nı, ulu sal men fa at ler doğ rul tu sun da yön len -
dir me ve kul lan ma yet ki si ni doğ ru ve et kin bir bi çim de kul -
la nır. Bu kay nak la rı ko or di ne et mek hü kü me tin as li gö re vi -
dir. An cak ça ğı mız da ki hız lı ve di na mik de ği şim le re za ma -
nın da ayak uy du ra bil mek, iyi ni yet ol sa da hi dev le tin ku -
rum sal ve bü yük an cak han tal gü cüy le her za man müm kün
ol ma ya bi lir. Bu nok ta da, dev le tin res mi ku rum la rı nın ta -
mam la yı cı sı ro lü nü gö nül lü ola rak üst le nen si vil top lum ör -
güt le ri dev re ye gi rer ki, göz den ka çan ara da ki boş luk la rı ta -
mam la yan, eko no mik ve sos yal ka yıp la rı en aza in di ren bir
rol ve so rum lu luk üst le nir ler. Ay nı za man da dev let ku rum -
la rı na ana ya sa çer çe ve sin de ve ri len gö rev le rin, hu kuk sı nır -
la rı içe ri sin de kal mak ko şu luy la ta kip çi si ola rak si vil bir de -
ne tim me ka niz ma sı gö re vi ni üst le nir ler.

Yi ne de za man za man ül ke ça pın da çok et kin, di na mik
ve ba şa rı lı iş ler ya pan si vil top lum ör güt le rini, o ko nu da bir
za fi yet gös te ren dev let ya pı sı na al ter na tif ola rak gös ter mek
ve kul lan mak ya nıl gı sı na düş tü ğü müz olay lar olu yor. 

Bu gö rüş med ya nın her han gi bir ka na dı nın söz  ko nu su
si vil top lum ör gü tünü si ya si bir mal ze me ola rak kul lan ma
ça ba sı so nu cun da, elin de ki mal ze me yi bir si lah ola rak gör -
me sin den do la yı gün de me otu ru yor. Bu son de re ce yal nış ve
hak sız viz yon la mut la ka mü ca de le et me miz ve sis te min bü -
tün lü ğü nü, an cak bir lik te va ro la bi le ce ği ni kav ra ma mız ge -
re ki yor. Dev let bir top lum da ki si ya si, eko no mik ve sos yal en
bü yük güç tür. An cak so nuç ta in san lar, hü kü met ler ve mec lis
ta ra fın dan yö ne ti lir. Yö ne tim sel ka rar lar da ve uy gu la ma lar -
da bir ta kım ters lik ler var sa ki, ül ke mi zin gün de mi ni meş gul
eden pek çok olay bu nun böy le ol du ğu nu apa çık bir şe kil de
göz ler önü ne se ri yor, bu ek sik lik ler ve yan lış la rın so rum lu -
lu ğu sa de ce o olay da ki ve ya sü reç te ki hü kü me tin ve ya ka -
mu ida re sin de gö rev li se çil miş ve ya atan mış ki şi le rin de ğil
de, bü yük ola sı lık la son 50 yıl da ki pek çok hü kü me ti ve di -
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ğer gö rev li le ri de bağ la yan bir yan lış lık lar zin ci ri nin son hal -
ka sı ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Or ta da çok önem li bir
viz yon so ru nu var dır ve bu nun so rum lu lu ğun dan ne dev let,
ne ka mu sek tö rü, ne özel sek tör, ne as ker, ne si vil halk, ne
med ya hiç kim se ka ça maz. Ulu sal ve ulus la ra ra sı alan da ül -
ke miz, in sa nı mız ve ge le ce ği miz için çok önem li ka rar la rın
so nuç la rı sık lık la gös ter mek te dir ki, pek çok iliş ki, ka rar, uy -
gu la ma, ini si ya tif yıl lar ca ve yıl lar ca hep ha ta lar ve kı sa dö -
nem li men fa at ler üze ri ne ku rul muş tur ve bun da ama az ama
çok he pi mi zin or tak bir suç bir li ği mev cut tur. 

Si vil top lum ör güt le ri, ken di ni ge liş tir me ye çok açık ol -
ma la rı ve hız lı ve di na mik ha re ket ka bi li yet le rin den do la yı,
ül ke ge li şi min de bü yük gö rev ler üst le ne bi le cek ko num da -
dır. Ni te kim için de bu lun du ğu muz dö nem de çok et kin ve
ba şa rı lı ça lış ma lar ya pan pek çok si vil top lum ör gü tü mev -
cut. Bi zim yap ma mız ge re ken si vil top lum ör güt le ri mi zin
sa yı sı nı ve et kin li ği ni ar tır mak ve va tan daş la rı ken di ge le -
cek le ri ile ilgili da ha et kin, da ha ak tif bi rey ler ol ma la rı ko -
nu sun da des tek le mek ol ma lı dır. Çün kü ge liş miş bir si vil
top lum hem yurt ta şı nı bi rey leş ti rir hem de top lum sal laş tı rır,
hem hak la rı nı öğ re tir hem de yü küm lü lük le ri ni ha tır la tır.
Or tak ya şa ma ar zu su için de bu lu nan çağ daş top lum lar da
va tan daş lık so rum lu lu ğu nun için de, ken di sin den da ha az
şans lı bi rey ler için mü ca de le et mek ve ça lış mak çok say gı -
de ğer ve top lum için de ka bul gö ren bir et kin lik tir. Biz ler
Ana do lu gör gü sü ve eği ti mi ile za ten bu viz yo na zi ya de siy -
le ya kın bir geç mi şe ve ge ne tik ya pı ya sa hip in san la rız, bu -
nu des tek le yi ci ça lış ma lar la, halk çok da ha et ki li bir si vil
ini si ya tif ge liş ti re bi le cek alt ya pı ya sa hip tir. Os man lı’dan
hat ta bel ki şa şı ra cak sı nız ama Sel çuk lu’dan bi le gü nü mü ze
ka lan yüz ler ce yıl lık bi ri ki mi ve geç mi şi olan va kıf la rın sa -
yı sı hiç de az de ğil dir. “İme ce usu lü” ve dün ya nın en es ki
it fa iye teş ki lat la rın dan bi ri olan “Tu lum ba cı lar” bu top rak -
lar dan çık mış tır. İçi miz de do ğal ola rak va ro lan bu viz yo nu,
eği tim, öğ re tim, doğ ru rol mo del ler ve ödül len dir me-des -
tek le me ça lış ma la rıy la tek rar or ta ya çı kart ma lı ve va tan daş
ol ma bi lin ci ve so rum lu lu ğu nu her or tam da ha re ke te ge çir -
me li yiz. 

Unut ma ma lı yız ki, ör güt lü top lum güç lü top lum dur. 

Av ru pa Bir li ği uyum ya sa la rı çer çe ve sin de ya pı lan hu -
kuk sal ve ya pı sal re form lar Tür ki ye’yi da ha iyi bir nok ta ya
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ta şı dı. Bun dan son ra sı nın et kin li ği ni, bu de ği şim le rin ha ya -
ta geç me ve top lum öl çe ğin de ka bul len me hı zı gös te re cek.
Bu nok ta da si vil top lum ör güt le ri hal kı eği ti ci ve yön len di -
ri ci bir rol oy na ma lı dır. Si vil ini si ya tif kav ra mı ile yıl lar dır
içi çe olan lar seç tik le ri alan da dün ya öl çe ğin de ki ol gu la ra
ve ka li te ye aşi na ol du ğu için, za ten ih ti yaç du yu lan de ği -
şim le rin far kın da dır lar. Bu gün için, dev let ka de me si, as ke ri
ve si vil bü rok ra si ol mak üze re ken di pa yı na dü şe ni yap mış
du rum da dır. Top lum ör güt len me si nin et kin ak tör le ri ola rak,
si ya set me ka niz ma sı nı, as ker ve si vil bü rok ra siyi, özel sek -
törü ve si vil top lum ör güt le rini gö re cek olur sak, her ya pı nın
üze ri ne dü şen dü zelt me, iyi leş tir me ve ge liş tir me ça ba la rı -
nın va kit ge çi ril me den uy gu la ma ya so kul ma sı ge rek ti ği ni
vur gu la mak doğ ru ola cak tır. So nuç ola rak, dev let ya pı sı nın
en et kin gü cü ve yet ki si ni elin de bu lun du ran si vil si ya set,
bu de ği şi me sü rat le ayak uy dur ma lı ve ar zu la nan de ği şi mi
top lum ya şa mın da bü tün leş tir me li dir. Bu ya sa la rın uy gu la -
ma ya geç me si için si vil si ya set, bu de ği şim yö ne ti mi nin sa -
hi bi ve uy gu la yı cı sı ol ma lı, kay nak la rı ve ka rar me ka niz ma -
la rı nı doğ ru şe kil de kul lan ma lı dır. Si vil top lum ör güt le ri ise
yi ne her za man ki di na mik ya pı la rı iti ba riy le, dev le tin ve
mil le tin men fa at le ri nin ta kip çi si ko nu mun da ola rak bü tün
ge liş me le ri ya kın dan iz le me li ve hu kuk sı nır la rı içe ri sin de
kal mak ko şu luy la de ği şim ve ge li şim ta lep le ri ni, yol gös te -
ri ci lik gö rev le ri ni, yü kü pay laş ma so rum lu luk la rı nı ye ri ne
ge tir me li dir.

Bir top lu mu oluş tu ran bi rey le ri yal nız bı ra kır sa nız bun la rın
için den bir kıs mı di ğer le rin den da ha ze ki ve atıl gan ol du ğu
dolayısıyla re ka bet avan ta jı na sa hip ol du ğu için sıy rı lıp öne çı -
kar. Eğer her ke sin ener ji si ni top lum için bir leş ti re cek çağ daş bir
sis tem ku rar sa nız o za man ma te ma tik çi, dev let ada mı, as ker, ta -
rih çi, iş ada mı, öğ ret men, si vil top lum cu, vs. her kes sa hip ol du -
ğu bil gi yi top lum ya ra rı na en iyi şe kil de or ta ya koy mak için ça -
lı şır. Hem ken di si bun dan tat min olur, hem de kar şı lı ğı nı da sağ -
lık lı ve den ge li bir top lum da ya şa ya rak alır. Böy le ce hep bir lik -
te he pi miz için si ner ji ya ra tı rız. An cak bu nun ola bil me si için;
adil, ta raf sız ve ka lı cı bir üst den ge un su ru ge re kir ki, mo dern
top lum lar da bu nun adı Dev let’tir.

Adil, ta raf sız, et kin ve kud ret li bir Dev let si ner ji sin den uzak
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ol du ğu mu zu dü şün me me rağ men, Tür ki ye hâ lâ dim dik ayak ta
kal ma yı ba şa ra bi len ve ge le ce ği ne umut la ba ka bi len bir ül ke.
Se be bi de bu top rak lar da, top lu ma ver di ği nin kar şı lı ğı nı ala ma -
sa bi le, ver me nin mut lu lu ğu nu ya şa yan sa yı sız in sa nın ol ma sı.
Ana do lu’lu ol ma nın gör gü sü ve kül tü rü çok fark lı. Bi zim kül tü -
rü müz de ver me nin mut lu lu ğu nu iç sel leş tir miş hâ lâ ve her şe ye
rağ men güç lü bir an la yış var. Tür ki ye iş te bu fe da kâr in san la rın
omuz la rın da du ru yor. Bu gü cü, bir lik te li ği ve ça ba yı sis tem li ha -
le dö nüş tü re bi lir ve da ha da yay gın laş tı ra bi lir sek ina nıl maz bir
açı lım ya şa ya ca ğı mı za emi nim.

Ata türk Ni san 1922 de şöy le de miş ti; “Va tan mut la ka se lâ -
met bu la cak, mil let mut la ka mut lu ola cak tır. Çün kü ken di se lâ -
me ti ni, ken di sa ade ti ni mem le ke tin ve mil le tin sa ade ti ve se lâ -
me ti için fe da ede bi len va tan ev lât la rı çok tur.”

AKUT da ver me nin mut lu lu ğu nu ya şa yan gö nül lü le rin bir
ara ya ge tir di ği ül ke de ki sa yı sız top lu luk lar dan bi ri. Ya şa dı ğı mız
on ca sı kın tı ya rağ men bun dan vaz geç me dik. Açık ça sı, ha ya tı bir
ma ga zin eğ len ce si gi bi al gı la yan zih ni yet ta ra fın dan tak dir edi lip
edil me mek de çok umu ru muz da de ğil. Çün kü biz yap tı ğı mız işin
kar şı lı ğı nı kur tar dı ğı mız in san lar ve on la rın ai le le ri nin mut lu lu -
ğuy la alı yo ruz za ten. Yap ma ya ça lış tı ğı mız şe yi an la yan, ina nan
ve des tek le yen ses siz ço ğun luk gü cü mü zün kay na ğı nı oluş tu ru -
yor. On la rın du ala rı, mut lu lu ğu, sev gi si bi zim ener ji miz olu yor.

Çok iyi an la ma lı yız ki; va tan laf la, slo gan lar la se vil mez, va -
tan ey lem le se vi lir. As ker lik le sı nır lı ol ma mak la bir lik te bü tün
as ke ri bir lik ler de yaz dı ğı gi bi; “Va ta nı nı en çok se ven gö re vi ni
en iyi ya pan dır.” Biz gö re vi mi zi her kes ten iyi yap ma ya ça lı şı rız.
Bu gü ne ka dar da Al lah’ın iz niy le yü zü mü zü hiç ka ra çı kar ma dık.

Bu gün so kak ta ki mi çe vir se niz Tür ki ye’yi, Cum hu ri ye ti,
Ata türk’ü sev di ği ni söy ler ama bu ka da rı nın yet me di ği apa çık
or ta da. De mek ki Va tan sev gi si baş ka bir şey, Va ta nı bir baş ka
tür lü sev mek ge re ki yor. Va tan sev gi si; ona özel bir de ğer ver -
mek, onu özel bir yer de ko num lan dır mak tır, onun için ka rar lı ve
ce sur bir du ruş tur; geç mi şe say gı, ge le ce ğe ise inanç lı bir gü ven -
dir. Geç miş ve ge le ce ğin ara sın da ki bu gün de ise an la mak, sa hip
çık mak, so rum lu his set mek, ko ru mak ve yü celt mek tir. 

Va ta nı sev mek aşık ol mak gi bi cid di bir şey dir; baş ka sev gi -
le re ben ze mez. Va tan uzak tan se vil mez, Va tan ye mek se ver gi -
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bi, renk se ver, kı ya fet se ver gi bi, ta kım tu tar gi bi se vil mez. Va -
tan öy le si de olur böy le si de olur, ka zan sak da olur kay bet sek de
olur di ye rek se vil mez, Va tan ker hen se vil mez. Va tan ruh la, be -
den le, akıl la, yü rek le, bi lek le,  te pe den tır na ğa in sa nı in san ya -
pan her şey ile, her hüc re ile se vi lir. 

Va tan tek tir, bir dir, vaz ge çil mez dir, ta viz ve ril mez dir, hiç bir
şey le kı yas la na maz, ye ri ne hiç bir şey ko nu la maz. Mal dan mük -
ten, pa ra dan pul dan, can dan ca nan dan her şey den ge çi lir, Va tan -
dan ge çil mez. Çün kü Va tan’ın için de ha ya tı nız, sev dik le ri niz,
mil le ti niz, ata la rı nız, ta ri hi niz, geç mi şi niz, ge le ce ği niz, na mu su -
nuz, onu ru nuz, re fa hı nız, mut lu lu ğu nuz, hu zu ru nuz, ha yal le ri niz
kı sa ca sı ya şa ma, in sa na ve ulu sa da ir ne var sa hep si var dır. Bü -
tün bun la rın bir an la mı ola bil me si için, ön ce bun la rı öz gür ce var
ede cek bir Va tan ge re kir. Va tan sev gi si sev gi ke li me si nin sı nır -
la rı nı öy le si ne zor lar ki, o sev gi nin içi ni ruh la, ka rar lı lık la,
inanç la, öz ve riy le, ey lem le bes le mez se niz, sev gi ni zin Va ta na bir
fay da sı ol maz, o sev gi an cak ego nu zu tat min et me ye ye ter, ço -
ğu mu zun yap tı ğı gi bi... 

Va tan sev gi si be lir li gün ler de, an ma et kin lik le rin de, tö ren ler -
de ya da sa de ce duy gu lar da ya şa na cak bir he ye can de ğil dir. Va -
ta nı sev me nin ey lem sel bir kar şı lı ğı ve so nu cu et ki le me yi he def -
le yen tu tar lı ve inanç lı bir bü tün lü ğü ol ma lı dır. Bü yük ön de ri -
miz; “Va tan sev gi si ona hiz met le öl çü lür” di ye rek bu ko nu nun
da öl çü sü nü çiz miş tir. Ben ce bu gü nün şart la rı ge re ği he pi mi zin
bu öl çü ye gö re ken di sa mi mi ye ti ni de ğer len dir me si ve vic da nı
ile bir he sa ba gir me si ge re kir. Ço ğu mu zun iyi ni ye tin den şüp -
hem yok, ama  bu gün kü şart lar da so nu cu et ki le ye me di ği miz, de -
ğiş ti re me di ği miz sü re ce sa de ce iyi ni yet yet mi yor. 

Va tan sev gi si ev lat sev gi si gi bi ol ma lı dır. Bir an ne, bir ba ba
na sıl ço cu ğu nu her ne ya par sa yap sın, ya ra maz lık da yap sa, kö -
tü bir şey de yap sa yi ne de sev gi sin de bir azal ma ol maz, ilk gün -
kü gi bi ev lat sev gi siy le ko şul suz se ver ve 24 sa at, uy ku sun da bi -
le ev la dı nın sağ lı ğı nı, iyi okul la ra git me si ni, iyi im kan la ra sa hip
ol ma sı nı, ge le ce ği ni, mut lu lu ğu nu dü şü nür ve bu nu sağ la mak
için ça lı şır, araş tı rır, fe da kar lık ya par, ken di ye mez ye di rir, ken -
di giy mez giy di rir se, ger çek va tan sev gi si de böy le ol ma lı dır.
Ül ke si ni, in san la rı ger çek ten, iç ten, sa mi mi yet le se ven 24 sa at,
uy ku sun da bi le böy le dü şü nür, her dav ra nı şın da böy le ha re ket
eder. Yap tık la rı nın, se çim le ri nin, ka rar la rı nın ül ke si ne za rar ver -
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me me si ne, ül ke has sa si yet le ri ne dik kat eder, onun da öte sin de
ül ke si ne, in sa nı na fay da lı ol ma sı nı, olan bi ten de ken di si nin de
ya pı cı, ge liş ti ri ci, iyi leş ti ri ci bir pa yı ol ma sı nı is ter. 

17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’nde ya şa nan lar da Tür ki -
ye’nin ta ma mı gi bi biz ler de çok üzül dük ve çok acı çek tik.
Ama biz iç ten bir üzün tüy le ye tin me dik, der hal en kaz la ra ko şup
tu ta bil di ği miz ka da rı nı, bu la bil di ği miz ka da rı nı, gü cü mü zün
yet ti ği ka da rı nı en kaz la rın al tın dan, ölü mün ku ca ğın dan çe kip
al ma ya uğ raş tık. Ço ğu mu zun te le viz yon da bi le iz ler ken fe na ol -
du ğu art çı dep rem le rin ya şan dı ğı, acı la rın, umut suz lu ğun ve ça -
re siz li ğin hü küm sür dü ğü o gün ler de AKUT gö nül lü le ri, kalp le -
rin de ki Va tan ve mil let sev gi le ri nin ey lem sel kar şı lı ğı nı kor ku -
suz ca en kaz la rın al tı na gi re rek gös te re bil di ği için 220 in san, 220
ai le, 220 dost luk çem be ri ya şa ma şan sı nı ye ni den ya ka la dı. Va -
tan Laf la De ğil Ey lem le Se vi lir adı nı ver di ğim bu ki ta bın adın -
da ki ey lem çağ rı sı böy le si ne bir ey lem çağ rı sı dır.

Yok sa siz bi zim spor ol sun ve ya sa kin ha ya tı mız da bi raz he -
ye can ol sun di ye mi dağ lar da ki ka za la ra, sel le re, dep rem le re,
çığ la ra,  or man yan gın la rı na, afet le re ko şa rak git ti ği mi zi dü şü -
nü yor du nuz... Biz bü tün bu zor luk la ra ve mü ca de le le re Va ta nı -
mı zı ve mil le ti mi zi çok ama çok sev di ği miz için, ken di mi zi on -
la ra kar şı so rum lu his set ti ği miz için gö ğüs ge ri yo ruz. 

Yu ka rı da an lat ma ya ça lış tı ğım kav ram lar as lın da hiç bi ri mi ze
uzak de ğil. Ör nek le ri ni ya zı lı, gör sel ve işit sel med ya mız da sü -
rek li gö rü yo ruz. İş ko nuş ma ya ge lin ce ço ğu man gal da kül bı rak -
mı yor, her kes ne ka dar Ata türk çü ol du ğu nu, ne ka dar va tan se ver
ol du ğu nu, ne ka dar fe da kâr ol du ğu nu o ka dar iyi an la tı yor ki,
din ler ken tüy le ri niz ür pe rir, göz le ri niz do lar. An cak ger çek
iman, inanç hak kın da ko nuş mak ta de ğil; eli ne bı ça ğı alıp Hz. İb -
ra him gi bi bi ri cik oğ lu nun bo ğa zı na da ya mak ta ve Hz. İs ma il gi -
bi bı ça ğın al tın da ses siz ce yat mak ta dır. Ger çek iman, ko nu şu la -
cak de ğil ya şa na cak bir şey dir. Ger çek va tan sev gi si de so rum -
lu luk al mak tır, üret mek tir, ça lış mak tır, ger çek leş tir mek tir, ba -
şar mak tır, eli ni ta şı nı al tı na kork ma dan, (ya da kor ka rak ama
kaç ma dan) koy mak tır ve de bütün bunları namuslu, dürüst,
ahlaklı, sorumlu yurttaşlar olarak yapmaktır. 

Bu der si yıl lar bi ze iyi öğ ret ti...
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AKUT’UN ULU SAL KO NU LAR DA Kİ 

DU RU ŞU

AKUT ai le si ola rak ku rul du ğu muz gün den bu ya na ken di mi zi
her za man ül ke miz den ve ül ke miz de ki her şey den so rum lu his -
set tik. As lın da bu nu sa de ce AKUT gö nül lü sü ol du ğu muz için
de ğil de; ay dın, so rum lu luk duy gu su ge liş miş, em pa ti ya pa bi len
ve bu coğ raf ya yı pay laş tı ğı mız biz den da ha az şans lı in san lar için
eli ni ta şın al tı na ko ya bi len in san lar ola rak za ten içi miz de ya şı -
yor duk. Bi zi AKUT ça tı sı al tın da bi r a ra ya ge ti ren asıl un sur bel -
ki de buy du. Biz ler dı şa rı da baş ka yer ler dey ken, he nüz bir bi ri mi -
zi bul ma mış ken bi le so rum lu luk sa hi bi Tür ki ye Cum hu ri ye ti va -
tan daş la rı ola rak za ten ül ke miz ve in sa nı mız için bir şey ler yap -
ma mız ge rek ti ği ne ina nı yor duk ve her bi ri miz ken di öl çe ği miz de
da ha ön ce den bir yer ler de bir şey ler yap mış, yap ma ya ça lış mış
ve ya yap ma yı dü şün müş tük. AKUT bi ze ha yal le ri mi zi ger çek -
leş tir me ve bu nun so nu cun da da öz gü ven ve öz say gı gi bi de ğer -
le ri mi zi güç len dir me ve ken di miz le da ha ba rı şık, da ha den ge li ve
hu zur lu bir ya şam fır sa tı ver di. AKUT içi miz de ki giz li po tan si -
ye li mi zi or ta ya çı kar dı ve ken di mi zi ger çek leş tir me mi zi sağ la dı. 

Gö nül lü hiz met le ri mi zin kar şı lı ğı, her şe ye rağ men iç hu zu -
ru yük sek bir ya şam ol du. Bu he pi miz için faz la sıy la ye ter li bir
kar şı lık...

Ken di si ni var eden gö nül lü le ri nin or tak ira de si ve bi lin ciy le
bir lik te olu şan ve top lum da çok ge niş bir ke si min sev gi, say gı ve
sem pa ti si ni ka za nan AKUT, ül ke de ki bir ta kım cid di ulu sal me -
se le le re kar şı ce sur, pro ak tif ve ya ra tı cı fi kir ler le du ru şu nu ge -
rek ti ğin de gös ter mek ten hiç bir za man çe kin me di. Ne yin doğ ru
ol du ğu na ve ge rek ti ği ne inan dıy sak, bi ze kı zar lar mış, ez me ye
kal kar lar mış, if ti ra atar lar mış de me den çık tık dü şün ce le ri mi zi
açık ve net ola rak ifa de et tik. As lın da çağ daş ül ke ler de, de mok -
ra si yi iç sel leş tir miş top lum lar da za ten si vil top lum ör güt le ri nin
yap tı ğı da bu dur; top lu mun ya ra rı na ola ca ğı na inan dı ğı de ğer le -
ri ka rar lı lık la sa vun mak...

Bu bö lüm de de siz ler le AKUT’un ulu sal ko nu lar da ki du ru şu -
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nu pay laş mak is ti yo rum. Geç ti ği miz dö nem ler de de ği şik ko nu -
lar da yap tı ğı mız ba sın du yu ru la rı nı ta rih sel sı ra ile aşa ğı da gö -
re bi lir si niz. 

Türk mil le ti ni cid di bi çim de ya ra la yan ve hâ lâ ABD ile olan
iliş ki le ri miz de ka pan ma mış bir ya ra ola rak he pi mi zin için de du -
ran Sü ley ma ni ye bas kı nı so nu cun da, 11 Meh met çi ğin ba şı na çu -
val ge çi ril me si ha di se si ni ilk duy du ğu muz da na sıl ra hat sız ol du -
ğu mu zu si ze an la ta mam. Bu ola yın med ya da na sıl yo rum la ya ca -
ğı nı bek le me den, 5 Tem muz 2003 gü nü sa bah sa at le rin de, he nüz
ga ze te le re bi le ko nu şid det li bir şe kil de yan sı ma mış ken yap tı ğı -
mız ba sın du yu ru su nu siz ler le pay laş mak is ti yo rum. 

AKUT’TAN IRAK’TA YA ŞA NAN SON GE LİŞ ME LER
HAK KIN DA 

KU RUM SAL AÇIK LA MA

ULU SAL ONU RU NU KO RU YAN MİL LET LER 

İLE LE BET PA Yİ DAR OLA CAK TIR.

Ku zey Irak’ta ya şa nan son olay üze ri ne şu de ğer len dir me ler
ya pı la bi lir:

1. Tür ki ye’nin gü ven lik ih ti yaç la rı açı sın dan ha len çok
risk li bir ko num da ve dö nem de bu lun du ğu gö rül mek te -
dir. Gü ven lik si ya se ti nin oluş tu rul ma sı ve uy gu lan ma sı
açı sın dan mev cut ku rum la rı mı zın ve Türk Si lah lı Kuv -
vet le ri’nin öne mi ve bu alan da ki yüz ler ce yıl lık onur lu
bir geç mi şe ve tec rü be ye da ya nan bi ri kim le ri nin (sı nır
gü ven li ği, sı nı ra şan gü ven lik ko nu la rı ve Tür ki ye Cum -
hu ri ye ti’nin be ka sı) öne mi bir kez da ha or ta ya çık mak -
ta dır. Bu ne den le Gü ven lik Si ya se ti ala nın da çok gün cel
olan ye ni den ya pı lan ma ih ti yaç la rı, ya şa nan bu olay
çer çe ve sin de ve ih ti yaç lar doğ rul tu sun da ye ni den göz -
den ge çi ril me li dir.

2. Tür ki ye’nin gü ven lik çı kar la rı doğ rul tu sun da Irak’ta ve
di ğer böl ge ler de ki kır mı zı çiz gi le ri miz tek rar ka mu oyu
ile pay la şıl ma lı dır ve kır mı zı çiz gi le rin aşıl ma sı ha lin de
ulus ça da ha ka rar lı bir ta vır için de olun ma lı dır ve bu
an lam da ulu sal bir lik mut la ka sağ lan ma lı dır.

3. Hü kü me tin bu sa ate ka dar ser gi le di ği ta vır, du ru mun
ehem mi ye ti ve aci li ye ti göz önün de bu lun du rul du ğun -
da ye ter siz ola rak al gı lan mak la bir lik te, hü kü me ti mi zin
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iler le yen sa at ler de da ha ak tif ola bi le ce ği inan cın da yız.

4. Tür ki ye ile ABD iliş ki le ri ye ni den ve Tür ki ye’nin ulu sal
men fa at le ri gö ze ti le rek ta rif edil me li dir. ABD’ne kar şı
uzun va de li yak la şı mı mız be lir len me li ve bun dan son -
ra ki ge liş me ler için pro ak tif ola rak uy gu lan ma lı dır.

Şu sa ate ka dar alı nan bil gi le rin doğ ru ol du ğu ka bul edi -
le rek ya pı lan bu de ğer len dir me ler ışı ğın da, AKUT, Ara ma
Kur tar ma Der ne ği ola rak, Ku zey Irak’ta Türk As ker le ri nin
mü sa de re edil me si da hil, ya pı lan mu ame le yi ka bul ede mi -
yor hat ta pro tes to ede rek ge rek li tav rın mü te ka bi li yet esa sı -
na da ya nı la rak en kı sa sü re de gös te ril me si ni ar zu ve ta lep
edi yo ruz.

Bir dipnot ola rak ye ri gel miş ken, yi ne bu ko nu hak kın da
“Kurt lar Va di si - Irak” si ne ma fil mi hak kın da ki gö rüş le ri mi de
siz ler le pay laş mak is ti yo rum. 

Fil mi si ne ma sa na tı ve gör sel açı dan çok be ğen di ği mi ve iyi
bir ma ce ra fil mi ola rak de ğer len dir di ği mi söy le mek is te rim,
eme ği ge çen le rin eli ne sağ lık. An cak içe rik ve de ğin di ği ko nu -
nun yan lış se çil di ği ni dü şü nü yo rum. Türk Mil le ti’nin bu ka dar
ya ra lan dı ğı ve has sas ol du ğu bir ko nu da, ger çek ha yat ta he sap -
la şı la ma yan bu onur kı rı cı du ru mun, (he sap la şıl dıy sa bi le bu nun
yi ne açık or tam lar da, gu ru ru muz na sıl kı rıl dıy sa, yi ne ay nı mec -
ra lar da gu ru ru mu zu ok şa ya cak şe kil de bi lin me si ge rek ti ği ni dü -
şü nü yo rum) bir film üze rin den va tan daş üze rin de psi ko lo jik ra -
hat lat ma me ka niz ma sı ola rak kul la nıl ma sı nı ka bul ede me di ği mi
ve içi me sin di re me di ği mi ek le mek is te rim. 

Biz ta rih bo yun ca des tan lar ya zan-yaz dı ran bir mil le tiz. Des -
tan la rı mı zı bun dan son ra ma sa ba şın da kah ve si ni yu dum la yan
se na rist ler ya za cak sa, ba zı şey le rin za ma nı gel miş de ge çi yor
de mek tir. 

Üst dü zey de izin ler alın ma dan bu tür bir pro je nin ger çek leş -
ti ri le me ye ce ği ni dü şü nü yo rum. Be nim yet kim de ol say dı, bu tür
bir se nar yo ya as la izin ver mez dim. 

Son ola rak, üze rim de her han gi bir so rum lu luk ol ma dan ve bu -
nun ra hat lı ğıy la yaz dı ğım far kın da yım. Bu ra da Mus ta fa Ke mal’in
Ana far ta lar’da çar pı şır ken söy le di ği sö zü tek rar ha tır lat mak is te -
rim; “So rum lu luk yü kü her şey den, ölüm den bi le ağır dır.” Her -

❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 147



han gi bir so rum lu lu ğun al tı na gi ren ler, ge re ği ni de ona gö re ye ri -
ne ge tir me li dir ve ya bu so rum lu lu ğu ye ri ne ge ti re cek le re bı rak -
ma lı dır... (Bu sö züm as la ora da ki 11 Meh met çik için de ğil dir.)

Ha tır la ya cak sı nız o gün ler de, şu an da ar tık iyi ce güç le nen ve
ge ri dön dü rü le mez eşi ği de çok tan geç miş olan ulu sal uya nış ve
bi linç len me ha re ket le ri nin yo ğun ola rak gün de me gir me ye baş -
la ya ca ğı ta rih le rin için dey dik. Biz ler de ken di iç ya zış ma la rı -
mız da bu ko nu la ra yer ve ri yor ve hep bir lik te üze ri mi ze dü şe bi -
le cek so rum lu luk la ra ha zır lık lı ola bil mek için bi linç len me ça lış -
ma la rı mı zı ak sat ma dan sür dü rü yor duk. 

Ba kın yi ne o gün ler de, Sa bah ga ze te si ile yıl lar dır sür dür dü -
ğü müz hu kuk mü ca de le sin de, mah ke me ka rar la rı na rağ men bu -
gün bi le hâ lâ ya yın lat ma yı be ce re me di ği miz dü zelt me met ni ile
uğ ra şır ken, 1 Tem muz 2003 ta ri hin de bir AKUT gö nül lü sü dü -
şün ce le ri ni na sıl pay laş mış ar ka daş la rıy la;

Ar ka daş lar Se lam,

Ne ya zık ki ül ke miz de ba zı çev re ler, ken di le ri ni va ta nı ve
mil le ti için fay da lı bir şey ler yap ma ya ada mış ku rum ya  da
ki şi le re so run çı kar mak için elin den ge len her şe yi yap mak -
ta dır lar. Bu so run çı kar ma, ka ra la ma, if ti ra ya da yok et me
adı her ne olur sa ol sun çok uzun za man dır sü re gel mek te
ve ha len de de vam et mek te dir.

Her de vir de va ta nı ve mil le ti için bir şey ler yap ma ya ça -
lı şan lar iç ya da dış güç ler ta ra fın dan bel li şe kil ler de sin di -
ril miş ler dir, ça re siz, tek baş la rı na bı ra kıl mış lar dır. Yap tık la -
rı olum lu iş ler ka mu oyu na ne ga tif bir şe kil de ak ta rıl mış tır.

Tıp kı, geç miş te ve şu an da AKUT’a ya pıl dı ğı gi bi. Oy sa
ki her ke sin bil me si ge re ken bir şey var.

AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği, Tür ki ye Cum hu ri ye ti
Dev le ti ya sa la rı na ve ni zam la rı na gö re ku rul muş ve re me ye -
ce ği hiç bir he sa bı ol ma yan ta ma mı ile gö nül lü ola rak va ta -
nı na ve Türk mil le ti ne fay da lı iş ler yap ma ya ça lı şan ve ya -
pan bir der nek tir.

AKUT üye le ri nin her bi ri, bü yük ön der Ata türk’ün de
de di ği gi bi ak lı hür, fik ri hür, vic da nı hür, dev le ti ni, va ta nı -
nı ve mil le ti ni se ven, va ta nın bö lün mez bir bü tün ol du ğu -
na ina nan ve bu nu sa vu nan çağ daş Ata türk genç le ri dir.

AKUT ne bu gü zel va ta nı böl me ye ça lı şan bir te rör ör gü -
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tü ne de bu ül ke nin in sa nı nın alın te ri ni hor tum la ma ya ça lı -
şan bir çe te dir.

AKUT sa de ce Türk ulu su ve in san lık için elin den ge le -
nin en iyi si ni yap ma ya ça lı şan gö nül lü bir ara ma kur tar ma
der ne ği dir.

AKUT için de her ke sim den her mes lek ten in san bu lun -
mak ta dır. Ara mız da si ya set, ide olo ji, din, ırk, pa ra hiç bir
za man ko nu şul ma mış, ko nu şul ma ya cak tır.

He pi mi zin bil di ği üze re dep re min ya ra la rı sa rı lıp or ta lık
du ru lun ca ba zı ke sim ler önü mü zü kes mek için her yo lu de -
ne di ler ve hâ lâ da de ni yor lar. Ne ler yap ma dı lar ki; ne Na -
suh’un Er me ni ol du ğu kal dı, ne de biz le rin ma ce ra ara yan
zen gin ço cuk la rı ol du ğu muz. Oy sa ki biz le ri ge lip ya kın -
dan ta nı yan lar, biz ler le soh bet eden ler bu nun böy le ol ma -
dı ğı nı gör dü ler.

He pi miz bu der ne ğe bir şey le ri fe da ede rek ge li yo ruz,
ço ğu muz sırf bu va ta na da ha iyi bir şey ler ve re bil mek için
işi mi zi, eşi mi zi, ço cu ğu mu zu ge ri pla na ata rak ça lı şı yo ruz.

Ama ne ya zık ki yap tık la rı mız ba zı ke sim ler ta ra fın dan
ka mu oyu na ne ga tif ola rak yan sı tı lı yor. Biz kim se den öv gü,
ma kam, şan, şöh ret, il ti fat bek le mi yo ruz. Çün kü in san ha ya -
tı kur tar ma yı top lu mu bi linç len dir me yi şan, şöh ret, ma kam
sa hi bi ol mak için yap mı yo ruz.

Ama yap tık la rı mı zın da ka mu oyu na ob jek tif ve doğ ru
ola rak ak ta rıl ma sı nı is ti yo ruz. Bu nu is te mek de en do ğal
hak kı mız ve bu hak kı mı zı da so nu na ka dar sa vun mak biz -
le re dü şü yor.

Geç miş te ol du ğu gi bi ge le cek te de önü mü zü kes me ye
ça lı şan lar, biz le ri ka ra la ma ya, yok et me ye ça lı şan lar ola -
cak tır. Ama biz le ri hiç bir şey yıl dı ra maz, doğ ru bil di ği miz
yol da Türk Mil le ti ar ka mız da ol du ğu sü re ce iler le me ye de -
vam ede ce ğiz.

Son ola rak biz le ri en gel le me ye ça lı şan la ra; önü mü ze ne
tür en gel çı ka rır sa nız çı ka rın, çı ka ra ca ğı nız her en ge li aşa -
ca ğı mı zı bil me li si niz çün kü;

MUH TAÇ OL DU ĞU MUZ KUD RET DA MAR LA RI MIZ -
DA Kİ ASİL KAN DA MEV CUT TUR...

Sev gi ler

Mah mut Ç.
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Sü ley ma ni ye ola yıyla il gi li yap tı ğı mız ba sın du yu ru su ve o
gün ler de sü rek li gün dem de olan ulu sal me se le ler le il gi li yu ka rı -
da ki gi bi bir ta kım ya zı lar da bi zim e-pos ta gru bu mu za yol la nın -
ca, ara mı za ya kın dö nem de ka tı lan bir-iki ar ka da şı mız; aca ba si -
ya set mi ya pıl ma ya baş lan dı AKUT’ta di ye sor ma ih ti ya cı his -
set miş ti. Bu nun üze ri ne her han gi bir yan lış an la ma yı baş tan en -
gel le ye bil mek adı na, 8 Tem muz 2003 ta ri hin de aşa ğı da ki açık -
la ma yı yol la dım ar ka daş la rı ma;

Ar ka daş lar mer ha ba,

Son gün ler de web say fa mız da ya yın la nan bir ta kım kö şe ya -
zar la rın dan ya pı lan alın tı lar ve Irak’ta ya şa nan üzü cü olay
son ra sın da AKUT ola rak ha zır la dı ğı mız ve du ru şu mu zu
gös ter di ği miz web say fa mız da ya yın la nan ya zı, bir - iki ar -
ka da şı mız ta ra fın dan yan lış an la şı la rak, “aca ba bu ra da tü -
zü ğü mü ze ay kı rı ola rak si ya set mi ya pı lı yor” şek lin de yo -
rum lan mış tır.

Bu ko nu da ki has sa si yet le ri ne te şek kür eder ve en di şe et -
me le ri ni ge rek ti re cek bir du rum ol ma dı ğı nı, AKUT’un geç -
miş te ol du ğu gi bi, bu gün ve ge le cek te de ay nı çiz gi de ça -
lış ma la rı nı sür dü re ce ği ni vur gu la mak is te rim.

AKUT - Ara ma Kur tar ma Der ne ği ola rak ku ru luş ama cı -
mız he pi miz ce ma lum dur. Bun la rı ger çek leş ti rir ken kul la -
na ca ğı mız yöntemler de öy le.

AKUT der ne ği, Ata türk’ün kur du ğu Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti sı nır la rı için de yer alan sa yı sız alt grup tan bi ri dir.
AKUT’lu lar da, yi ne ay nı sı nır lar içe ri sin de ki sa yı sız alt
kim lik ten bi ri ni oluş tu rur. Da ha açık ifa de ile; biz ler için
Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Türk va tan daş lı ğı hiç bir tar tış ma ya
açık ol ma ya cak şe kil de üst kim li ği miz dir. AKUT’lu ol mak
ise, ha re ket le ri tu tum ve dav ra nış la rı hiç bir şe kil de bu üst
kim lik le ça tış ma mak du ru mun da olan, biz le rin seç ti ği alt
kim li ği miz dir. Bu kim lik le ri da ha an la şı lır ha le ge tir mek
için, Ga la ta sa ray’lı ol mak, me mur ol mak, an ne ol mak, öğ -
ren ci ol mak, iş çi ol mak, Sam sun’lu ol mak, vb. gi bi de aça -
bi li riz.

Bu der ne ğe üye alın ma dan ön ce ya pı lan mü la kat lar da
her ye ni ka tı lım cı ya şu ko nu lar bü yük bir ke sin lik le ifa de
edi lir. 

1- AKUT için de pa ra, din, po li ti ka, ırk ko nu la rı ko nu şul -
maz. 
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2- AKUT’un men fa at le ri her za man ve her du rum da bi rey -
le rin, AKUT’lu la rın ve iliş ki de ol duk la rı şir ket ve ku rum -
la rın men fa at le rin den ön ce ge lir. Sa de ce bir tek ko şul da
bu ku ral de ği şir. Gün ge lir, AKUT’un men fa at le ri her -
han gi bir se bep le Tür ki ye’nin men fa at le ri ile çe li şir se,
AKUT ge ri adım atar ve ger çek va ro luş se be bi olan va -
ta nı na, mil le ti ne ve dev le ti ne hiz met et me mis yo nun -
dan do la yı en ağır fe da kâr lık la ra bi le hiç çe kin me den
kat la nır ve ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rir.

Bu ko nu la rı üye le ri miz le yap tı ğı mız soh bet top lan tı la -
rın da da sık lık la di le ge tir di ği miz he pi niz ce ma lum dur.

Der nek tü zü ğü mü zün “6.” mad de si nin “J” ben din de şu
ifa de yer alır;

“Der nek, ama cı nı ger çek leş tir mek için ya pa ca ğı iş ve iş -
lem ler de Ata türk İl ke ve İn kı lap la rı na bağ lı ola cak ve si ya -
set le uğ raş ma ya cak tır.”

Bu cüm le nin an la mı biz ler için açık tır. AKUT, ATA -
TÜRK’ün kur du ğu Cum hu ri yet’e ve onun bir ara ya ge ti rip
bir ulus yap tı ğı bu hal ka ken di ko nu la rın da ki bil gi bi ri ki mi
ve de ne yi mi ile hiz met et mek le yü küm lü dür. Bu nu ya par -
ken de hiç bir si ya si gö rü şün, par ti nin, ide olo ji nin, po li tik
viz yo nun ku rum sal iz le yi ci si ve ya des tek çi si ola maz. Bu ra -
da açık ola rak an la şıl ma sı ge re ken kri tik nok ta şu dur ki;
“Ata türk çü lük”, “Ata türk İl ke ve İn kı lap la rı” ve “Ulu sal
Men fa at ler” bi rer si ya si ide olo ji de ğil, ne fes al dı ğı mız ha va
ve iç ti ği miz su gi bi do ğal ola rak va ro lu şu mu zun te mel se -
be bi ve Cum hu ri ye tin üze ri ne ku rul du ğu Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti Ana ya sa sı ile de gü ven ce al tı na alın mış te mel kav ram -
lar dır. Biz ler de sa de ce bu te mel kav ram lar çer çe ve sin de
kal mak ko şu lu ile, var lık se be bi miz ge re ği Ata türk İl ke ve
İn kı lap la rı’na ve Tür ki ye’nin ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan -
daş la rı nın ulu sal men fa at le ri ne so nu na ka dar bağ lı ka la rak
ha re ket et mek le yü küm lü yüz.

Son ya şa nan olay son ra sın da bu tür bir açık la ma ya pa rak
du ru şu mu zu gös ter me mi zin se be bi; bu ko nu nun hiç bir şe -
kil de şu ve ya bu gö rü şün ve ya par ti nin ve ya si ya si ide olo ji -
nin şah si so ru nu de ğil, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin bö lün mez
bü tün lü ğü nü ken di si ne te mel ala rak bu top rak lar da ya şa yan
her alt gru bu ve alt kim li ği ay nı dü zey de il gi len di ren, Tür ki -
ye Cum hu ri ye ti’nin ve Türk hal kı nın ulu sal onu ru nu hat ta
be ka sı nı bi le teh li ke ye so ka cak ka dar cid di ve sürp riz bir ge -
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liş me kar şı sın da, ül ke mi ze ve ulu su mu za kar şı ta şı dı ğı mız,
özün de ken di se çi mi miz olan ku rum sal so rum lu luk ne de -
niy le dir.

AKUT’un web say fa sı nın ama cı, ay nı Per şem be top lan -
tı la rı mız da ol du ğu gi bi, ha ya tın ta ken di si gi bi çok ge niş bir
yel pa ze de ki ko nu lar çer çe ve sin de üye le ri mi zin, gö nül lü le -
ri mi zin ve say fa mı zı ta kip eden le rin ge nel kül tür ve viz yon -
la rı na kat kı da bu lun mak tır. Bun la rın için de bi zim mis yon,
viz yon ve de ğer le ri miz le hiç bir bağ lan tı sı ol ma dı ğı hal de;
“SARS has ta lı ğı”, “120 mil yon yıl lık ye ni bu lu nan bir ma -
ğa ra”, “Si yam ikiz le ri nin ve fa tı”, “Bö cek sok ma la rı nın öl dü -
re bil di ği”, “Şan lı ur fa’da has ta ne için kam pan ya” “Tür ki -
ye’de ki yol suz luk la rın bo yut la rı” gi bi te mel mis yo nu muz la
hiç bir il gi si ol ma yan ha ber ler ya yın la nı yor.

Bu ara da bir ak lı ev vel, ma dem bu ra da her tür ha ber ya -
yın la na bi li yor, aca ba bu ra ya Ata türk kar şı tı ve ya an ti la ik
ve ya PKK yan lı sı ve ya bö lü cü bir söy lem içe ren bir ha ber
yol lar sak ne olur der se ce va bı nı şim di den söy le ye yim. O
ha ber ya yın lan maz ve o ki şi ya kın bir in ce le me ye alı nır.
Çün kü bu der ne ğin üze ri ne ku ru lu ol du ğu il ke ler ve de ğer -
ler, ay nı bu ül ke nin üze ri ne ku ru lu ol du ğu il ke ler ve de ğer -
ler gi bi dir. Bi ri ne za rar ve re bi le cek olan di ğe ri ne de ve rir.
Yi ne bi ri kal kıp bun lar bak tı ğın ye re ve yo ru ma gö re de ği -
şir der se, bu bi zim yo ru mu muz dur, ay nı fo toğ raf tan baş ka
hi kâ ye çı kar mak is te ye nin Ge nel Ku rul’da bu di le ği ni üye -
le re ka bul et tir me si ge re kir.

Ve şu nu tek rar ifa de et mek is te rim ki; ge le cek te de her -
han gi bir şe kil de va ro luş se be bi miz olan Cum hu ri ye ti mi zin
teh li ke ye gir di ği her du rum ve şart ta, Mus ta fa Ke mal’in
Nut kun da ve Türk Genç li ği ne hi ta bın da vü cut bu lan ko -
num ve du rum lar da, “si ya si” bir ta vır ola rak de ğil, bu ül ke -
nin ev lat la rı ta ra fın dan ku rul muş onur lu bir si vil top lum ku -
ru lu şu ola rak, va ro lu şu mu zun do ğal bir so nu cu ola rak tav -
rı mı zı hiç çe kin me den or ta ya koy ma mız ge rek li ve şart tır...

Biz ler ta raf sız de ği liz. Ül ke mi zin, Mil le ti mi zin ve Dev -
le ti mi zin ta ra fın da yız. Bu nun kri ter le ri de za ten der nek tü -
zü ğü müz de ve Ana ya sa mız da ya zı yor.

Na suh.

İl ke sel baz da ki bu tür açık la ma la rı, ke li me le ri çok dik kat li
se çe rek özel lik le ara mı za ye ni ka tı lım lar ol du ğu sü reç ler de ara
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sı ra yap tı ğı mı zı da ek le mek is te rim. Biz bu ra da gö nül lü le ri mi -
zin sa de ce be den le ri ni de ğil zi hin le ri ni de eğit me ye ve va tan la -
rı na fay da lı bi rer bi rey ola rak ye tiş me le ri ne gay ret edi yo ruz. 

Yi ne bu bö lüm de bir baş ka AKUT gö nül lü sü nün, “Ata türk
ve Sos yal So rum lu luk Dü şün ce si” baş lı ğıy la gö nü lü le ri mi ze
ilet ti ği ya zı sı nı siz ler le pay laş mak is ti yo rum.

Öz gür lü ğün ve uy gar lı ğın ya nın da dır Ata türk. O ka dar ya -
nın da dır ki, “Öz gür lü ğün bir par ça sı nı sa kat la mak tan sa hep -
si ni fe da ede riz” de miş tir Cum hu ri ye ti kur du ğu gün ler de. 

Öz gür dü şün ce yi ve öz gür ina nı şı de mir ka fes ler içi ne
ka pat mak is te yen gö rüş le rin kar şı sın da yer al mış tır hep. Her
tür lü ka tı dü şün ce le re kar şı çık mış tır. 

Ba rış çı dır ve ba rış se ver dir Ata türk. 

Eğer sü rek li ba rış is te ni yor sa de miş tir ya şa mı nın son yıl -
la rın da;

“İn san top lu luk la rı nın du rum la rı nı iyi leş ti re cek ulus la ra -
ra sı ön lem ler alın ma lı dır. İn san la rın tü mü nün gö nen ci (re -
fa hı) aç lık ve bas kı nın ye ri ne geç me li dir. Dün ya va tan daş -
la rı kıs kanç lık, aç göz lü lük ve düş man lık tan uzak la şa cak
şe kil de eği til me li dir…”

Bu ne den le dir ki in san dan ya na dır Ata türk, bi lim den ya -
na dır, akıl dan ya na dır. Öz gür dü şün ce yi tut sak laş tır mak is -
te yen dü şün ce ve ina nı şın kar şı sın da dır. Onun için dir ki her
tür lü ka tı dü şün ce diz ge le ri ni ya dır ga mış, dev rim ci lik il ke -
si ni or ta ya at mış tır. 

“Dü şün me den İna na cak sın” fel se fe si ni be nim se me miş -
tir. Ata türk o ka dar ger çek çi dir ki;

“Biz il ha mı mı zı gök ten ve ga ip ten de ğil, doğ ru dan doğ -
ru ya ha yat tan al mış bu lu nu yo ruz” de miş tir 1937 yı lın da. 

İnanç tut sak lı ğı na kar şı çık mış tır, inanç öz gür lü ğü nü
sağ la mak için… 

Uy gar lık ala nı nı dev rim ci bir atı lım la de ğiş tir mek yo lu -
nu tut muş, te ok ra tik sis tem den la ik sis te me ge çir miş tir Türk
top lu mu nu. Ulu sun mut lu luk, esen lik ve re fa hı nı sağ la mak
için sal ta nat çı lı ğın kar şı sı na halk çı lı ğı çı kar mış tır. Ata türk -
çü lük adı nı ver di ği miz bu ulu sal kül tü rel ve ev ren sel dü -
şün ce bi çi mi, 82 yıl ön ce cum hu ri yet yö ne ti mi ni ge tir miş ti
yur du mu za. 
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Cum hu ri yet bir re jim bi çi mi de ğil di kuş ku suz bir dev let
bi çi miy di. Dev let bi çi mi olan cum hu ri yet ten re jim bi çi mi
olan de mok ra si ye ge çir mek is ti yor du Türk ulu su nu. Tüm
ça ba sı bu doğ rul tu day dı. Top lu mun tö rel ya pı sı nı de ğiş tir -
me ye ça lı şı yor du bu ne den le. Çün kü de mok ra si yal nız ya -
sa lar la el de edi le mez di. Ge liş me si ve ya şa ma sı için, ulu sun
de mok ra tik ku rum ve ku ru luş la rı ya şat ma bi lin ci ne de sa -
hip ol ma sı ge re ki yor du.

Çok acı bir ger çek tir ki, Ata türk’ün çağ daş uy gar lık dü -
ze yi ne ulaş mak için bir araç di ye dü şün dü ğü il ke ler, bu gün
bi zim için bi rer amaç tır. Ön ce bu ama ca, son ra da çağ daş
uy gar lık dü ze yi ne ulaş mak zo run da yız şim di. Ben bir gö -
nül lü ola rak bun dan so rum lu ol du ğu mu dü şü nü yo rum.
Bun dan he pi mi zin so rum lu ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Yö ne -
ti ci ola rak so rum lu yuz, yö ne ti len ola rak so rum lu yuz, ay dın
ola rak so rum lu yuz. Bun dan, Türk hal kı na yıl lar dır hiç bir
kar şı lık bek le me den hiz met eden, zor gün ler de hep ya nın -
da olan, Türk hal kı nın en çok gü ven di ği si vil top lum ör gü -
tü üye le ri, gö nül lü le ri ve dost la rı ola rak, bun dan bü yük
ATA TÜRK’ün Cum hu ri ye ti ema net et ti ği “TÜRK GENÇ Lİ Ğİ”
ola rak so rum lu yuz. 

“Ger çe ği ko nuş mak tan kork ma yı nız” di yen Ata türk’ün
önün de bu so rum lu lu ğu mu zu açık ça or ta ya ko ya lım. 

Yıl lar yı lı Ata türk’ü bi lim ışı ğın da ye te rin ce in ce le ye me -
dik. Ata türk öğ re ti si nin, Ata türk ide olo ji si nin bi lim sel te -
mel le ri ni ata rak onu hal ka mal ede me dik. Böy le bir or tam -
da ye ni den Ata türk çü lü ğe yö nel mek ten, ona sa hip çık mak -
tan baş ka çı kar yol yok tur. Çün kü Ata türk, hem dev rim den,
hem de mok ra si den ya na dır. Ve Ata türk Türk ulu su için her
şey dir. 

On dan vaz ge çe me yiz, on dan vaz geç me me li yiz. 

Türk ulu su nu bu gün kü ko şul lar da ba rı şa, mut lu lu ğa ve
esen li ğe gö tü re cek olan tek yol Ata türk’ün çiz di ği yol dur. 

Say gı la rım la

En der B.

Tür ki ye’de peş pe şe ya şa nan ve bi zi çok şa şır tan ve üzen ge -
liş me ler kar şı sın da, bir kez da ha du ru şu mu zu gös ter me ih ti ya cı
his set tik ve 23 Ekim 2004 ta ri hin de aşa ğı da ki ba sın du yu ru su nu
yap tık. 
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AKUT, TÜR Kİ YE’DE NE LER OL DU ĞU NU 

AN LA MAK TA ZOR LA NI YOR.

Ka mu oyu na açık du yu ru,

Der ne ği miz, son gün ler de Dev le ti mi zi, Cum hu ri ye ti mi -
zi, Ata mı zı, Ulu sal Bir li ği mi zi ve Cum hu ri ye ti mi zin üze ri ne
ku ru lu ol du ğu de ğer le ri he def alan, fark lı ka nal lar dan çık tı -
ğı gö rü len, an cak ay nı ama ca dö nük müş gi bi he re ket eden
ha ber, ra por, ya zı ve yo rum lar dan ar tık en di şe et me ye baş -
la mış tır.

Var lı ğı nı Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ne ve dev le ti mi zin
ku ru cu su Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün il ke ve dev rim le -
ri ne bağ lı sa yan AKUT, bu gün için ne ler olup bit ti ği ni an la -
mak ta zor lan mak ta dır. Tü zü ğü ge re ği ara ma ve kur tar ma
ko nu la rın da et kin bir ku rum olan AKUT, va ro luş mis yo nun -
dan da ha ön de gör dü ğü yü ce Dev le ti mi zin be ka sı ve gü -
ven li ği ile asil Mil le ti mi zin re fa hı ko nu la rı nı her za man bi -
rin ci ön ce lik ola rak ta nım la mış tır. An cak bu gü ne dek, her
şe ye rağ men, bu ko nu lar da bu öl çek te bir ka fa ka rı şık lı ğı,
şaş kın lık, üzün tü ve te red düt ya şa ma mış tır.

AKUT, ül ke miz de ki her kes gi bi, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin
iler le di ği Av ru pa Bir li ği yo lun da ki ge liş me le ri il gi ve tak dir -
le iz le mek te, hat ta ken di ko nu su olan ara ma ve kur tar ma ko -
nu la rın da uzun ca bir sü re dir Av ru pa Bir li ği stan dart ve pro -
se dür le ri ni uy gu la mak ta ve ge liş tir mek te dir. Bu amaç la Bir -
leş miş Mil let ler’in, Ulus la ra ra sı Ara ma ve Kur tar ma Da nış -
ma Gru bu’na (IN SA RAG) üye ol muş, hat ta bu gru bun ha zır -
la mak ta ol du ğu, ara ma kur tar ma ça lış ma la rın da etik le il gi li
ko nu la ra kat kı da bu lun mak ama cıy la Etik Ku ru lu na se çil miş
ve yi ne AB ve dün ya stan dart la rın da ça lı şa bil mek için, ISO
9000 ka li te bel ge si al mak üze re 6 ay dır yo ğun ça lış ma lar
içi ne gir miş tir. Bü tün bun la ra rağ men, için de bu lun du ğu -
muz gün ler de, ben zer amaç la ra ulaş ma ya ça lış tı ğı nı söy le -
yip, doğ ru dan Cum hu ri ye ti mi zi he def alan gi ri şim ler den ve
kur gu lar dan hak lı ola rak en di şe et mek te dir.

Hür ri yet ga ze te sinin ev vel ki Pa zar (10 Ekim) gü nü ya yın -
la nan ekin de ül ke mi ze mad di-ma ne vi bü yük ka yıp lar ve bü -
yük acı lar ver miş ve bir te rör ör gü tü ol du ğu ar tık bü tün dün -
ya nın ka bul et ti ği PKK-Kong ra Gel te rör ör gü tü nün Kan dil
Da ğı’n da ki mi li tan la rı nı san ki yaz kam pın da ki genç kız lar -
mış gi bi gös te ren zih ni yet le şa şır mış tık.
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Da ha bu şaş kın lı ğı mız geç me den ye şil pa sa port ile yurt -
dı şı na gi den ve 13 Ekim ta ri hin de Av ru pa Par la men to sun da
Türk ve Kürt le rin or tak ku ru cu ola rak ifa de edil di ği ye ni bir
Ana ya sa ya ih ti yaç du yul du ğu nu söy le yen ve bu ko nu da
AB’den yar dım (me det) uman Ley la Za na’nın açık la ma la rı
ile kar şı laş tık.

Bir son ra ki Pa zar, (17 Ekim) yi ne Hür ri yet ga ze te sin de
ya zan Cü neyt Ül se ver’in, “Türk İn sa nı AB’ye ne ka dar ha -
zır? (3)” baş lık lı ya zı sın da; “Cum hu ri yet pro je si, ay dın lan -
ma yı an la ma dan be nim se miş ay dın la rın pro je si dir” gi bi,
1915’ler 1919’lar, san ki o sa vaş lar, o acı lar, o fe da kâr lık lar
hiç ya şan ma mış gi bi de ğer len di re rek, bü tün dün ya nın, de -
ha sı nın önün de say gıy la eğil di ği Ata mı za ve si lah ar ka daş -
la rı na bu tür bir söy lem le ha ka ret edil me si ni hâ lâ haz me -
de mi yo ruz ve ar ka sın da ki ne den le ri an la mak ta zor la nı yo -
ruz.

Son ola rak da, yi ne ay nı Pa zar (17 Ekim) Ra di kal ga ze -
te sin de ya yın la nan; “İn san Hak la rı Da nış ma ku ru lu Ekim
2004” ra po ru nun için de ki baş ta “Tür ki ye li lik” gi bi öne ri le -
ri gö rün ce, ar tık iyi ce ne yap ma mız ge rek ti ği ni bi le mez ha -
le gel dik.

Tür ki ye’ye ve Türk in sa nı na ne olu yor, ne ya pı lı yor, ne -
re ye gi di yo ruz?

AKUT, ken di si ne gö rev ola rak seç ti ği acil du rum lar da
ara ma ve kur tar ma ça lış ma la rı nı en iyi şe kil de ye ri ne ge tir -
me ye gay ret eden ve bu şe kil de va ta nı na, mil le ti ne bir neb -
ze ol sun hiz met et me nin ge tir di ği iç hu zu ru ile ken di ya -
şam doy gun lu ğu nu ve ka li te si ni yük sel ten gö nül lü ler den
olu şan ve ne re dey se 9 yıl dır her tür lü teh li ke ye gö zü ka pa -
lı gi re bi len bir si vil top lum ör gü tü ola rak, Cum hu ri ye ti mi -
zin bu gün için de bu lun du ğu du rum dan en di şe et mek te ve
açık ça sı kork mak ta dır.

Bu en di şe si nin en te mel se be bi, ya şa nan sü re cin küs tah -
lı ğı, öl çü süz lü ğü ve en önem li si ta kip siz li ği ko nu la rı dır.

AKUT, Ana ya sa mız dan al dı ğı güç le sü reç le ri ve ge liş me -
le ri da ha ya kın dan ta kip ede cek, iz le ye cek ve an la ma ya ça -
lı şa cak tır. Bu sü reç içe ri sin de, eğer dik kat et me di ği miz bir
şey var sa, bu ko nu lar da ken di mi zi ge liş tir mek, göz den ka -
çır dı ğı mız şey ler var sa öğ ren mek, ge re ki yor sa ken di mi zi
ye ni den ko num lan dır mak ve na sıl ha re ket et me miz ge rek ti -
ği ni bul mak ih ti ya cın da yız.
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AKUT, ken di var lı ğın dan aziz bil di ği de ğer le re, kim ta ra -
fın dan olur sa ol sun ha ka ret edil me sin den son de re ce hoş -
nut suz ol du ğu nu ve bu de ğer le rin ile le bet ko ru yu cu su ola -
ca ğı nı ka mu oyu ile pay laş mak is te miş tir.

Ül ke nin kar şı kar şı ya ol du ğu sı kın tı la ra kar şı du ru şu mu zu
gös ter me miz Ra di kal ga ze te si ya zar la rın dan Yıl dı rım Tür ker’i
çok ra hat sız et miş ola cak ki, 11 Ka sım 2004 ta ri hin de ki “Kur ta -
rı cı la rın Son ba ha rı” baş lık lı alay cı ve kü çüm se yi ci ya zı sın da bi -
ze öy le bir ver miş ve riş tir miş ki, AKUT’un yıl lar dır yap tık la rı -
nı, her kes evin de otu rur ken ken di ca nı nı teh li ke le re atıp kur tar -
dı ğı yüz ler ce ca nı bir ka lem de si lip bi zi ge le ce ğin kontr ge ril la sı
yap mış, bir de üs tü ne üst lük in san la rın ha pis le re atıl ma sı na, iş -
ken ce gi bi kor kunç bir in san lık su çu na san ki ta raf tar mı şız gi bi
gös ter me ye kalk mış tı.

Ama ba kın baş ka bir kur ta rı cı, si vil mi si vil bir grup da ge -
çen gün ka mu oyu na bir açık du yu ru ya yım la dı. 

AKUT’un açık la ma sı, ade ta ge ci ken dep re min mu hay yel
yı kın tı la rı ara sın dan, nur to pu gi bi ku ca ğı mı za dü şü ver di.
Ken di le ri ni unut muş tuk ves se lam. On la rın di li el bet te be yaz
bir sü kû net ta şı yor du. “Der ne ği miz, son gün ler de Dev le ti -
mi zi, Cum hu ri ye ti mi zi, Ata mı zı, Ulu sal Bir li ği mi zi ve Cum -
hu ri ye ti mi zin üze ri ne ku ru lu ol du ğu de ğer le ri he def alan,
fark lı ka nat lar dan çık tı ğı gö rü len, an cak ay nı ama ca dö nük -
müş gi bi ha re ket eden ha ber, ra por, ya zı ve yo rum lar dan ar -
tık en di şe et me ye baş la mış tır” söz le riy le baş la yan du yu ru -
nun söy lem ana li zi ne gi riş mek ye ri min ta şı ya bi le ce ği bir uğ -
raş de ğil. Ama, “Tü zü ğü ge re ği ara ma ve kur tar ma ko nu la -
rın da et kin bir ku rum olan AKUT, va ro luş mis yo nun dan da -
ha ön de gör dü ğü yü ce Dev le ti mi zin be ka sı ve gü ven li ği ile
asil Mil le ti mi zin re fa hı ko nu la rı nı her za man bi rin ci ön ce lik
ola rak ta nım la mış tır. An cak bu gü ne dek, her şe ye rağ men,
bu ko nu lar da bu öl çek te bir ka fa ka rı şık lı ğı, şaş kın lık, üzün -
tü ve te red düt ya şa ma mış tır” söz le ri nin ne an la ma ge le bi le -
ce ği ni siz dü şü nün. Du yu ru da da ha son ra Hür ri yet’te ki Ka -
ra kurt’un Kan dil söy le şi si, Ley la Za na’nın hüs nü ka bul gör -
me si, Cü neyt Ül se ver’in bir ya zı sın da ge çen haz me dil me si
güç iba re ler ve son ola rak da üst te söz et ti ği miz ra po run
‘Tür ki ye li lik’ gi bi öne ri le ri kar şı sın da na sıl ta ham mül le ri kal -
ma dı ğı an la tı lı yor. AKUT, (mü kem mel bir si vil top lum ör gü -
tü ola rak) Cum hu ri ye ti mi zin için de bu lun du ğu du rum dan
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en di şe et mek te ve açık ça sı kork mak ta’ imiş. “Bu en di şe nin
en te mel se be bi, ya şa nan sü re cin küs tah lı ğı, öl çü süz lü ğü ve
en önem li si ta kip siz li ği ko nu la rı” imiş. Ken di le rin de na sıl bir
pa zar lık gü cü veh met tik le ri ni bi le me di ğim bu ku rum üye le -
ri, Za na’nın, Se ba ti Ka ra kurt’un, Cü neyt Ül se ver’in ve Azın -
lık Ra po ru’nu ha zır la yan ku ru lun ‘ta kip siz li ği ne’ ta ham mül
ede mi yor. On la rın ha pis ler de, müm kün se iş ken ce ler de sü -
rüm sü rüm sü rün dü rül me le ri ge re ki yor ya. 

En de li kan lı, dağ cı, zor cu Cum hu ri yet şö val ye le ri nin yer
al dı ğı AKUT’un dep rem ler de en kaz al tın dan in san kur tar -
mak la ik ti fa et me di ği, da hi li ve ha ri ci bed hah la ra kar şı sa -
va şa rak bu aziz va ta nı top ye kûn kur tar ma ya ta lip ol du ğu nu
öğ ren miş bu lu nu yo ruz. Şim di ye dek ‘her şe ye rağ men’ bir
ka fa ka rı şık lı ğı ya şa ma mış lar. De mek ne Su sur luk ka sa la rı,
ne iş çi hak la rı nın du ru mu, ne dep rem de kur tar dık la rı ha yat -
la rın akı be ti on la rı hu zur suz et miş. 

Öy ley se bil di ği miz ye te nek le ri nin gü cüy le, ‘Ne Av ru -
pa’sı, ne azın lık hak la rı; ye ni bir Kontr ge ril la ku ru lur, biz de
ora da ye ri mi zi alı rız’ di yor lar.

Bir çok kez, bir çok sal dı rıy la kar şı kar şı ya kal mış bir STK ol -
du ğu muz hal de, bu ya zı da ki ifa de ler de bi ze yük len me ye ça lı şı -
lan an lam he pi mi zi hem şa şırt tı hem de de rin den ra hat sız et ti. 

2003 yı lı nın Ara lık ayın da ise, bu se fer bir yıl son ra sı na ha -
zır lık yap mak ama cıy la, Tür ki ye’de 89 yıl bo yun ca at lan mış bir
ko nu ya dik kat çek mek ve 1. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Sa rı ka -
mış’ta bu va tan uğ ru na şe hit olan Meh met çi ği an mak ama cıy la
yi ne ön cü bir pro je baş lat tık. (Ek: 37) Bu ko nu hak kın da ki ma -
ka le mi aşa ğı da oku ya bi lir si niz.

89 YIL SON RA SA RI KA MIŞ DRA MI

Ge çen haf ta so nu, Türk Harp ta ri hi nin en üzü cü olay la rın -
dan bi ri nin, Sa rı ka mış Dra mı’nın 89. yı lı nı an mak için, Tür -
ki ye’nin dört bir ya nın dan ka tı lan 19 AKUT üye si, Bin göl’de
geç ti ği miz kış 19 in sa nın ha ya tı nı kur tar ma mı za ve si le olan
kar mo to sik le ti miz le bir lik te böl ge ye gel di ve et kin li ğe ka tı -
lan di ğer si vil top lum ör güt le ri ve 250 Meh met çik ile bir lik -
te So ğan lı dağ la rı nı aşa rak Sa rı ka mış’a gir di. 5 haf ta ka dar
ön ce, ba ba sı Sa rı ka mış Dra mı’nın ya şan dı ğı köy ler den Bar -
dız’lı (Ga zi ler) olan Prof. Dr. Bin gür Sön mez ile bir lik te, yak -
la şık 10 ay dır ak lı mız da bu lu nan bu pro je nin ön araş tır ma -
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sı nı yap mak üze re Er zu rum Kal kın ma Vak fı Baş ka nı Sa yın
Ne ca ti Bö lük ba şı ile bu luş mak üze re Sa rı ka mış’a gel miş tik.
Alay Ko mu ta nı mı zın ön ce den ha ri ta üze rin de yap tı ğı çok iyi
etüd ça lış ma sı nı te mel ala rak, kı şın ger çek leş ti re ce ği miz
yürü yü şün plan la rı nı de ğer len dir miş tik.

Türk Si lah lı Kuv vet le ri, iyi ve ya kö tü ya şa nan hiç bir şe -
yi ak lın dan çı kar ma yan ha fı za sı ile, bu acı ola yı ve şe hit le -
ri mi zi her yıl iki kez anı yor, ay rı ca ya şa nan o sü reç ten çı ka -
rı lan ders le ri Aka de mi ler de genç su bay la ra ak ta rı yor du. Bi -
zim çı kış nok ta mız ise AKUT’un dün ya gö rü şü ile iliş ki liy -
di. Bi ze gö re va tan ve mil let kav ram la rı kut sal dır, bu kut sal
de ğer ler için taş üs tü ne bir taş ko yan her ke sin eme ği de öy -
le. Bu nok ta dan çı kış la hiç bir şah si men fa at gö zet me den
mil li ve ma ne vi de ğer le ri yü celt mek, va tan top rak la rı nı mü -
da faa et mek, mil le tin şe ref ve na mu su nu ko ru mak için düş -
man la sa va şan ve sa vaş sı ra sın da ha ya tı nı kay be de rek şe hit -
lik mer te be si ne yük se len ve ya düş man la çar pı şıp ge ri dö -
ne rek ga zi lik un va nı nı alan Meh met çik le re her Türk gi bi,
her za man de rin bir say gı ve şük ran duy duk. Bu gün kü gü -
ven li ha ya tı mı zın be de li ni on la rın öde di ği ni hiç bir za man
ak lı mız dan çı kar ma dık.

Ta rih bo yun ca Türk ler, 3 kı ta da sa vaş mış, pek çok ba şa rı -
lar ka zan mış, kah ra man lık la rıy la des tan la ra, şi ir le re, tür kü le -
re, ağıt la ra ko nu ol muş, dost la rı na gü ven düş man la rı na kor -
ku sal mış ve her iki si nin de say gı sı nı ka zan mış tır. Ta ri hin ka -
yıt et ti ği bin yıl lar bo yun ca ba şat bir kül tür olan Türk ler çok
ge niş bir coğ raf ya da sa yı sız şe hit ler ver miş ve şe hit le ri ne her
za man bü yük say gı duy muş ve önem ver miş tir. Bu nun ör nek -
le ri ni Ça nak ka le Şe hit li ğin de, Meh met çik Abi de sin de, Sa kar -
ya Şe hit li ğin de, Dum lu pı nar Şe hit li ğin de ve Tür ki ye’nin ve
dün ya nın dört bir ta ra fı na ya yıl mış yüz ler ce Şe hit li ği miz de
ve Anıt la rı mız da gör mek müm kün dür. Ana do lu sı nır dan sı -
nı ra bir şe hit lik tir. Va tan için se ve se ve kan la rı nı dö ken, can -
la rı nı ve ren yurt taş la rı mız, Türk Ulu su’nun vic da nın da ve
gön lün de kut sal var lık lar ola rak ya şa mak ta dır lar. Bi ze dü şen
gö rev, bu şe hit lik le ri zi ya ret et mek ve şe hit le ri mi zi la yık ol -
duk la rı şe kil de ana rak ruh la rı nı ra hat lat mak tır.

“Her Türk gen ci çok iyi bil me li dir ki, bu Mil let övün -
mek için ya ra tıl mış, ta ri hi ni övünç ler le dol dur muş bir mil -
let tir. Ta ri hi mi zi övünç say fa la rıy la dol du ran ec da dı mız bu
va tan top rak la rı nı, te riy le, ka nıy la, etiy le, ke mi ğiy le, ca nıy -
la ka rış ka rış yo ğu ra rak biz le re va tan et miş tir.” 
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Ta rih te ki onur lu yer le rin de, biz ler den sa de ce bir dua, bir
an ma, bir rah met, bir şef kat bek le yen, üç kı ta ya ya yıl mış
yüz ler ce Türk Şe hit li ğin de ya tan sa yı sız Meh met çik için, bü -
yük Ata türk’ün söy le di ği bu söz den ken di mi ze gö rev çı kart -
tık ve yak la şık 10 ay bo yun ca der nek te ki ar ka daş la rım la,
önü müz de ki yıl 90. yı lı nın ya şa na ca ğı bu acı olay ve o kah -
ra man Meh met çik ler için ne ler ya pa bi le ce ği mi zi dü şün dük.
Türk Si lah lı Kuv vet le ri’nin her yıl dü zen le di ği an ma et kin lik -
le ri ne ka tıl mak ve ağır kış şart la rın da on bin ler ce ev la dı mı zı
yu tan bu dağ la rı aş mak is te di ği mi zi di le ge tir dik. Er zu rum
Kal kın ma Vak fı’nın ko or di na tör lü ğün de, Kars Ar da han Iğ dır
Vak fı’nın mad di des te ği ve Ka ra yol la rı ile Köy Hiz met le ri nin
bü yük öz ve riy le açık tut tu ğu dağ yol la rı sa ye sin de, İs tan bul
Sa rı ka mış lı lar Der ne ği’nin, Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü -
ğü’nün ve böl ge de ki dağ cı la rın da ka tı lı mıy la tek ke li mey le
tam ha yal et ti ği miz gi bi bir an ma et kin li ği ya şa dık. 

Bu gün, Sa rı ka mış Dra mı’nın ya şan dı ğı böl ge ler de
10’dan faz la yer de şe hit le ri miz için anıt lar di kil miş du rum -
da dır. Bun la ra ila ve ola rak böl ge de ya pıl ma sı dü şü nü len 4
hâ kim te pe ye TAB YA TE PE (2.540 m.) CIR CIR TE PE (2.521
m.) BÜ YÜK KUM RU TE PE (2.847 m.) ve ÇEM BER TE PE’ye
(2.805 m.) 4 bü yük anıt ve AL LA HU EK BER TE PE’ye de
(3.120 m.) da ha bü yük bir anı tın di kil me si ve bu dört te pe -
nin or ta sın da ka lan pla to ya da, şe hit le ri mi ze ya kı şır bir an -
ma ala nı ha zır lan ma sı ger çek leş ti ril dik ten son ra, o kah ra -
man la ra bor cu mu zu bir neb ze ol sun ye ri ne ge tir miş ola ca -
ğız. İna nı yo rum ki, önü müz de ki yıl, ge le bi len ler be de nen,
ge le me yen ler kal ben, Sa rı ka mış’ta çe tin do ğa ko şul la rı na
kur ban ver di ği miz 90.000 Meh met çik için bu ra da ola cak ve
o yi ğit le ri la yık ol duk la rı şe kil de ana cak tır.

Sa rı ka mış Dra mı, İt ti hat ve Te rak ki’ci le rin ve Har bi ye
Na zı rı En ver Pa şa’nın, 1. Dün ya Sa va şı’na Os man lı İm pa ra -
tor lu ğu’nun Al man la rın ya nın da ka tıl ma sı ko nu sun da, Me -
bus lar Mec li si’ne bi le da nış ma dan, 22 Tem muz 1914’te im -
za la dı ğı giz li it ti fak an laş ma sı so nu cun da ya şa dı ğı mız pek
çok tra je di den bi ri dir. Bu giz li an laş ma ya gö re; 

1- Al man ya - Avus tur ya ve Sır bis tan ara sın da har be baş lar -
sa Tür ki ye ta raf sız ka la cak. 

2- Al man ya, Rus ya ile har be gi rer se Tür ki ye ka tı la cak. 

3- Tür ki ye sal dı rı ya uğ rar sa Al man ya yar dım ede cek. 

Sa de ce Sa rı ka mış’ta de ğil, ay nı za man da Ça nak ka le’de
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de bi ze bü yük be del ler öde te cek olan bu ib ret lik mad -
de ye dik ka ti ni zi çe ke rim. 

4- Türk or du su na Al man kuv vet he ye ti ko mu ta ede cek. 

Bi rin ci Dün ya Sa va şı ön ce sin de sa vaş lar dan çı kan Os -
man lı yor gun, za yıf ve top rak la rı nın bir kıs mı nı kay bet miş
du rum day dı. Mo dern harp ve si lah teç hi za tı na sa hip Av ru pa
dev let le ri ara sın da ki bu sa va şa ka tıl mak için ko şul la rı son
de re ce el ve riş siz di. Ne eko no mi si, ne sa na yi, ne ma li gü cü,
ne de kay nak la rı, güç lü dev let ler ara sın da ya şa na cak böy le
bir sa va şa ka tıl ma ya ve sür dür me ye ye ter li de ğil di.

Bü tün bu el ve riş siz ko şul la ra rağ men, sa va şa gi ril di ve
Türk as ke ri ye di ay rı cep he de sa vaş mak zo run da kal dı.
Bun lar; Kaf kas Cep he si, İran-Irak Cep he si, Mı sır-Fi lis tin-Su -
ri ye Cep he si, Ga liç ya Cep he si, Ro man ya Cep he si, Ma ke -
don ya Cep he si ve Mus ta fa Ke mal’in ön der li ğin de kah ra -
man Türk as ke ri nin mu ci ze ler ya rat tı ğı Ça nak ka le Cep he si.

22 Ara lık 1914-15 Ocak 1915 ta rih le ri ara sın da ya şa -
nan Sa rı ka mış Ha re ka tı, bu ye di cep he den bi rin de ya şa nan
on lar ca fark lı mu ha re be de ay lar-yıl lar sü re rek, sa va şan her
ta ra fa çok ağır be del ler öde ten bir çıl gın lık tan, 15-16 gün
için de ya şa nan ve bi ten bir ke sit ti. Bu ye nil gi yi di ğer le rin -
den ayı ran ve kah üs tü nü ka pat tı ran, kah di ğer ka yıp lar dan
da ha faz la üzen se bep ise, her za man övün dü ğü müz, gu rur
duy du ğu muz, göz be be ği miz kah ra man ve fe da kâr as ke ri -
mi zin, de de le ri mi zin düş ma na de ğil ama so ğu ğa ve aç lı ğa
ye nil miş ol ma sı dır. Os man lı’nın gu rur kay na ğı de ne yim li 3.
Or du’su, mev cu du nun % 90’ını, kar lı-buz lu dağ lar da ne re -
dey se mer mi bi le sı ka ma dan kay bet ti ği hal de, me ta net, sa -
bır, ce sa ret ve di sip li ni ni ku şat ma ha re kâ tı nın so nu na ka dar
ko ru muş, sa vaş ma az mi ni kay bet me den tü ke ni şi ne dim dik
iler le miş ti ve şe ref ten baş ka her şey kay be dil miş ti.

24 Ara lık 1914’te, Rus Kur may Baş ka nı Pi et ro ro viç, düş -
ma nı nın acı so nu nu o gün ler de şöy le di le ge tir miş ti;

“Al la hu ek ber Dağ la rı’nda ki Türk müf re ze si ni esir ala -
ma dım. Biz den çok ev vel Al lah’la rı na tes lim ol muş lar dı.” 

Al lah hiç bir mil le te, as ke ri ne kö pe ğin den da ha az de ğer
ve ren bir ko mu tan na sip et me sin.

Son yıl lar da tam ha ya li miz de ki gi bi gün de me gi ren Sa rı ka -
mış Şe hit le ri ko nu su nu, Tür ki ye’nin gün de mi ne 2003 yı lın da
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getiren de AKUT’tur. Bir sü re dir ak lı mız da olan ama na sıl ha ya -
ta ge çi re bi le ce ği mi zi he nüz bu la ma dı ğı mız, 90. yıl da tüm Tür ki -
ye’nin dik ka ti ni çek mek ama cıy la AKUT dağ cı la rı nın Sa rı ka mış
Şe hit le ri’ni an mak için 89 yıl son ra ay nı ta rih ler de Al la hu ek ber
dağ la rı nı aş ma sı pro je si ni, Ağ rı Da ğı’na by pass ge çir miş has ta -
la rı gö tür dü ğü müz sü reç te çok iyi an laş tı ğı mız Prof. Dr. Bin gür
Sön mez’e aç mış tım. Bin gür ho ca da bu ko nu dan çok he ye can -
lan mış ve ko nu yu Sa rı ka mış’a bi zim gi bi bü yük il gi du yan ar ka -
daş la rıy la bir lik te son de re ce cid di ve ba şa rı lı bir şe kil de ka mu -
oyu nun gün de mi ne ta şı mış tı. Baş ka bir çok ko nu da ol du ğu gi bi
bu ra da da yol gös te ri ci lik gö re vi mi zi bu fik ri za ma nın da or ta ya
ata rak ve ön cü lü ğü nü ya pa rak ger çek leş tir dik ve yu var la dı ğı mız
kar to pu Sa rı ka mış Dra mı’nın 90. yı lın da bir çı ğa dö nü şün ce
ken di mi zi ge ri ye çek tik ve Türk Mil le ti’nin geç ka lın mış da hi ol -
sa şe hit le ri ne sa hip çık ma sı nı iz le me nin mut lu lu ğu nu ya şa dık.

11 Şu bat 2005 ta ri hin de, bu kez bu ta rih ten 2.5 ay ka dar son -
ra ulus ola rak bü tün dün ya da kar şı kar şı ya bı ra kı la ca ğı mı zı ön -
gör dü ğü müz bir teh li ke için mil le ti mi zi uyar mak ve gö re ve ça ğır -
mak ama cıy la aşa ğı da ki ba sın du yu ru su nu yap tık. (Ek: 38)

AKUT, “ER ME Nİ SOY KI RI MI” YA LAN LA RI NA KAR ŞI
TÜRK 

ULU SU NU GÖ RE VE ÇA ĞI RI YOR

Er me ni So ru nu, Er me ni ulu su nun ger çek çı kar la rın dan
çok, dün ya ka pi ta list le ri nin (em per ya list le ri nin) eko -
no mik ve po li tik çı kar la rı na gö re çö züm len mek is ten -
miş tir.

Mus ta fa Ke mal (1919)

Aziz ve Yü ce Türk Mil le ti,

İçin de bu lun du ğu muz yıl lar, ta ri hin çok acı bir dö ne mi -
nin, ya kın coğ raf ya mız da yer alan di ğer dev let ler ve mil let -
ler le bir lik te 1914-1918 yıl la rı ara sın da ye di ay rı cep he de
sa va şa rak, bi zim de ya şa mak zo run da kal dı ğı mız 1. Dün ya
Sa va şı çıl gın lı ğı nın çe şit li dö nem ve olay la rı nın 90. yıl dö -
nüm le rine denk gel mek te dir.

Ha tır la ya ca ğı nız gi bi, yi ne AKUT’un ve di ğer pek çok
si vil ini si ya tif sa hi bi gru bun ve yurt se ve rin ön cü lü ğün de,
2004 yı lı nın Ara lık ayı son la rın da; “90. Yıl da Sa rı ka mış
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Şe hit le ri ni An ma Et kin lik le ri”, Tür ki ye’nin dört bir ta ra -
fın dan ge len yurt taş la rın des te ğiy le, bu gü ne dek hiç ol ma -
dı ğı ka dar ge niş bir ka tı lım ve sa hip len me ile ger çek leş ti ril -
di. Türk as ke ri nin hiç bir za man unut ma dı ğı aziz şe hit le ri -
miz, 90 yıl dır ilk kez si vil yurt taş la rın da yo ğun ka tı lı mıy la
la yık ol duk la rı şe kil de anıl dı lar. 

1915 yı lı, o gü ne dek dün ya nın gör dü ğü en güç lü do -
nan ma yı 18 Mart 1915’te Ça nak ka le Bo ğa zı’nda dur du ran
yi ğit Türk as ke ri ni ve ar dın dan dün ya nın en kan lı sa vaş la -
rın dan bi ri nin ya şan dı ğı Ge li bo lu Sa vaş la rı’nda, as ke ri stra -
te ji, de ha ve ce sa re ti ni, dün ya nın en güç lü or du la rı na ka bul
et ti ren o gü nün genç su ba yı, ge le ce ğin dev let ku ru cu su
Mus ta fa Ke mal’in ve em rin de ki göğ sü mü zü her za man ka -
bar tan Türk as ke ri nin şah lan dı ğı yıl ola rak, bir da ha hiç
unu tul ma ma ca sı na ha fı za la rı mı za ka zın dı. 90 yıl ön ce si nin
bu kah ra man lık des ta nı nı ve bu va tan uğ ru na ken di ni fe da
eden o kah ra man la rı an mak için, bu yıl 18 Mart 2005 ta -
ri hin de, he pi miz tek bir yü rek ve tek bir ses ola rak Ça nak -
ka le’de dü zen le ne cek et kin lik le re ka tıl mak için AKUT ai le -
si ola rak ora da ola ca ğız. 

Ben ze ri şe kil de bu yıl, he pi mi zi ya kın dan il gi len di ren,
an cak ne ya zık ki he nüz tam ola rak çö ze me di ği miz ulus la -
ra ra sı öl çek te bir so run kar şı mı za çık mak üze re gün sa yı yor.
Er me ni di as po ra sı, Türk Mil le ti ni dün ya ka mu oyun da özel -
lik le son 30 yıl dır ren ci de et mek te ve aşa ğı la mak ta dır. Ta -
rih sel ger çek le ri sa de ce ken di men fa at le ri için sap tı ra -
rak, biz le ri bir soy kı rım uy gu la yı cı la rı ola rak dün ya ya ta -
nıt ma ya ça lış mak ta, hat ta çe şit li po li tik ve eko no mik bas -
kı lar la bu ya lan id di ala rı için Ba tı lı dev let le rin par la men to
ve böl ge mec lis le rin den hiç bir an la mı ol ma yan onay lar ve
ya sa lar çı kart mak ta dır. Son de re ce fü tur suz ca, ama bu gün
için cid di ye alı na rak bü tün kay nak la rı mız la mü ca de le edil -
me si ge re ken bir öl çek te ya lan la rı nı güç len dir me ye ve ken -
di leh le rin de bir dün ya ka mu oyu ya rat ma ya ça lış mak ta dır -
lar. 24 Ni san 1915’i söz de Er me ni Soy kı rım Gü nü ilan
eden Er me ni di as po ra sı, bu yıl 90. an ma tö ren le ri ne ha zır -
lan mak ta dır lar. Oy sa anı lan gün, 1. Dün ya Sa va şı sı ra sın da,
Do ğu Cep he si’nde Rus lar la sa va şan Os man lı Or du su’nu
her fır sat ta ar ka dan vu ra rak ve ca sus luk ya pa rak dev let
aley hi ne fa ali yet te bu lu nan ve ko ru ma sız Müs lü man köy le -
ri ni ba sa rak ma sum in san la rı kat le den 2345 Er me ni ko mi -
te ci nin tu tuk lan dı ğı gün dür.
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24 Ni san 2005’ten iti ba ren bi zi, de ğil yap mak, ak lı mız -
dan bi le ge çir me di ği miz bir soy kı rım id di ası ile bü tün dün -
ya ya kar şı kü çük dü şür me gi ri şi min de bu lu na cak olan di as -
po ra Er me ni le ri, id di ala rı nı ta nıt ma, ka bul et tir me ve en so -
nun da da Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nden taz mi nat ve top rak ta -
lep et me plan la rı nı da en güç lü şe kil de kar şı mı za çı kar ta -
cak la rı nı söy le mek te dir ler. 

İçin de bu lun du ğu muz şu gün ler de, Tür ki ye’yi sı kın tı ya
so kan, her han gi bir bel ge ye da yan ma yan ve yal nız ca id dia
bo yu tun da ka lan soy kı rım suç la ma la rı kar şı sın da da ha dik -
kat li ve bir bi ri mi ze da ha bağ lı ol ma mız ge re ken bir sü re ce
gi ri yo ruz. Türk düş man lı ğı nı bir ge çim kay na ğı ha li ne
ge ti ren ve var lık la rı nı sür dü re bil mek için, her gün ye ni ya -
lan lar ve sah te bel ge ler le dün ya ka mu oyu nu ya lan - yan lış
yön len di ren di as po ra Er me ni le ri ne kar şı yap ma mız ge re -
ken ler şun lar dır:

1- 1. Dün ya Sa va şı yıl la rın da bu tür bir soy kı rı mın ya pıl -
ma dı ğı nı, an cak Do ğu Cep he si’nde sa vaş sı ra sın da Rus
or du suy la bir lik te Er me ni çe te le ri nin Müs lü man la ra sal -
dır ma sı ve on la rı kat let me le ri so nu cu, Os man lı Dev le ti
ta ra fın dan uy gu lan ma sı na ka rar ve ri len teh cir (göç et -
tir me) sı ra sın da, da ha ön ce ki Er me ni sal dı rı la rın dan kur -
tu lan, ço ğun lu ğu Kürt Aşi ret le rin den olu şan böl ge hal kı -
nın in ti kam al mak üze re Er me ni le re sal dır ma sı, göç sı -
ra sın da ki bu la şı cı has ta lık lar, yi ye cek sı kın tı la rı ve o gü -
nün ko şul la rı nın ağır lı ğı gi bi se bep ler so nu cun da, as la
plan lı bir soy kı rım uy gu la ma sı ol ma yan, ama sa vaş ko -
şul la rı nın ge tir di ği ve tüm ta raf la rın ya şa mak zo run -
da kal dı ğı acı olay lar ol du ğu her tür lü plat form da sa -
vu nul ma lı dır.

2- Bir leş miş Mil let ler’in 1948’de ka bul et ti ği ve Tür ki ye’nin
de 1950’de ka bul ede rek yü rür lü ğe koy du ğu “Soy kı rım
Ya sa sı” özet le, “hiç bir ay rı lık çı ha re ke ti ol ma yan, si lah lı
ör güt len me ve dev le te kar şı ça tış ma ya gir me yen ma sum
bir ulu sal, et nik ya da di ni bir gru bun, yal nız ca o gu ru ba
ait ol du ğu için kıs men ya da ta ma men ege men dev le tin
hü kü me tin ce or ta dan kal dı rıl ma sı” bi çi min de ta nım lan -
mış tır. Bu ta nı ma en uy gun ör nek de, Na zi Al man ya sı’nın
hü kü met po li ti ka sı ola rak, dev le tin ör güt lü gü cü ile Ya hu -
di le re kar şı uy gu la dı ğı plan lı, or ga ni ze soy kı rım dır ve bü -
tün dün ya da da bu şe kil de ka bul edil mek te dir. Do ğu
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Cep he si’nde ki sa vaş sü re cin de Kürt ler le - Er me ni ler
ara sın da ya şa nan kar şı lık lı kat li am ile soy kı rım kav -
ra mı nın bir bi ri ne ka rış tı rıl ma ma sı an la tıl ma lı, 1918’de
göç et ti ri len Er me ni le rin es ki yer le ri ne ge ri dön me le ri için
çı ka rı lan ya sa so nu cu Tür ki ye’ye ken di is tek le ri ye dön -
me yen ve şim di di as po ra Er me ni si adı nı alan kit le nin bu
tu tar sız id di ası nın ar dın da, Mus ta fa Ke mal’in o yıl lar da
de di ği gi bi, Do ğu Ana do lu üze rin de oy na nan em per ya list
çı kar lar aran ma lı dır.

3- 1918’de İs tan bul’da ku ru lan Di van-ı Harp’te yar gı la na -
rak tu tuk la nıp Mal ta’ya sü rü len Zi ya Gö kalp baş ta ol -
mak üze re çok sa yı da ki şi, İn gi liz Kra li yet Sav cı sı’nın
soy kı rı ma iliş kin bir bel ge bu la ma ma sı ve olay la rı “kar -
şı lık lı kat li am” ola rak ni te le me si so nu cu ser best bı ra -
kıl mış lar dır. Ay rı ca, İt ti hat ve Te rak ki Hü kü me ti’nin baş -
lat tı ğı so ruş tur may la, teh cir sı ra sın da ge rek li ön lem le ri
ye te rin ce al ma yan çok sa yı da ida ri gö rev li, idam ce za sı
da hil çe şit li ce za la ra çarp tı rıl mış tır. Özet le, Er me ni
olay la rı na iliş kin tüm so run lar Cum hu ri yet ku rul -
ma dan ön ce, ulus la ra ra sı hu kuk ku ral la rı çer çe ve -
sin de so nuç lan mış tır. 

4- Bu ko nu lar da ça lış ma ya pan res mi, özel, si vil, as ke ri,
aka de mik, pro fes yo nel ve ya gö nül lü her gru ba ve ki şi ye
des tek ve ril me li dir. Bu des tek için de en önem li ve ol -
maz sa ol maz şart, ön ce lik le doğ ru la rı öğ ren mek ve
öğ ret mek tir.

5- Olay la rın üze rin den da ha an cak bir in san öm rü ka dar
sü re geç me si ne ve her tür lü bil gi ve bel ge si hâ lâ mev cut
ol ma sı na rağ men, özel de 1. Dün ya Sa va şı sü re ci ni ya şa -
yan de de le ri mi ze, ge nel de ise ulus ola rak bü tün Türk
Mil le ti ne kar şı ya pı lan tüm bu ya lan id di ala rın ve hak -
sız suç la ma la rın tam ter si ne, ger çek in san sev gi si ve
hoş gö rü duy gu su üze ri ne ku rul muş olan Türk Kül tü -
rünün hiç ha ket me di ği bu ha ka ret ler den bir an ön ce
kur ta rıl ma sı sağ lan ma lı dır.

6- Son aşa ma da da, en az 30 yıl dır he pi mi zi hu zur suz
eden, te red dü te dü şü ren, di ğer dev let ler ve mil let ler kar -
şı sın da kü çük dü şü ren ve ol ma dık yer le re anıt lar dik ti re -
rek onu ru mu zu kı ran bu sü re ci ya şa ma mı za se bep olan
ve des tek ve ren bü tün ki şi, ku rum ve dev let ler den, ulus -
la ra ra sı hu kuk ku ral la rı doğ rul tu sun da taz mi nat ta lep
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ede ce ği mi zi dün ya ka mu oyu na du yur mak ol ma lı dır.

7- Ni te kim, Er me ni soy kı rım id di ala rı nı ka nıt la mak üze re
Ha zi ran 2005’te Vi ya na’da ya pı la cak top lan tı ya bel ge
su na ca ğı nı açık la yan Er me nis tan, soy kı rım bel ge si
bu la ma dı ğı için top lan tı ya ka tıl mak tan vaz geç miş
bu lun mak ta dır. Böy le ce soy kı rım id di ala rı nın ken di
kay na ğın dan çü rü tül dü ğü de tüm dün ya ka mu oyu na
du yu rul ma lı dır. 

8- Unut ma mak ge re kir ki, 2. Dün ya Sa va şı çıl gın lı ğın da,
Na zi Al man ya’sı iş ga li ve bas kı sı al tın da 20 ci va rın da
Av ru pa dev le tin de 15.000’den faz la Ya hu di Top la ma
Kam pı’nın ku rul du ğu ve ne re dey se bü tün Av ru pa’nın
Ya hu di öl dür me ve ya olan la ra se yir ci kal ma çıl gın lı ğı na
gi riş ti ği bir sü reç te bi le, Türk ler mer ha met ve zor da
ola na yar dım et me duy gu la rı nı yi tir me miş ler dir.
Öy le ki, bu soy kı rım dan kur ta ra bil dik le ri ka da rı nı kur -
tar mak için, o gü nün ko şul la rı nın bü tün el ve riş siz li ği ne
rağ men, ken di can la rı nı bi le teh li ke ye ata rak her tür lü
zor lu ğa ve bas kı ya di ren miş ler dir. Bu gün bi zi bar bar ve -
ya soy kı rım uy gu la yı cı sı ola rak suç la yan la ra kar şı tek
yap ma mız ge re ken şey, bu ve da ha pek çok ben ze ri gi -
bi, ken di geç miş le ri nin in san lı ğa sığ ma ya cak kir li uy gu -
la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek ol ma lı dır. 

Ta rih le ri bo yun ca Part lar’ın, Se lef küs ler’in, Rus lar’ın,
Pers ler’in, Arap lar’ın, Bi zans lı lar’ın ve Ro ma lı lar’ın yö ne -
tim le ri al tın da sü rek li bas kı ve din de ğiş tir me le ri için iş ken -
ce ye uğ ra yan Er me ni ler, Sel çuk lu İm pa ra tor lu ğu’nun
yö ne ti min de ta rih le rin de ilk kez ra hat bir ya şam sür -
dür me ola na ğı na, Fa tih Sul tan Meh met za ma nın da ise
1461’de öz gür ce iba det ede bil me le ri için Pat rik ha ne le ri -
ne ka vuş muş lar dır. Er me ni ler, 900 yıl Türk le rin yö ne ti -
min de uyum için de ya şa mış ve 20 bin Er me ni, Os man lı
Dev le ti’nin çe şit li kat man la rın da ka mu gö re vi yap mış lar dır.
Cum hu ri yet’in ku rul ma sıy la, Lo zan Ant laş ma sı çer çe ve sin -
de azın lık sta tü sü el de eden ve bu gün için sa yı la rı
70.000’in üs tün de olan Tür ki ye Cum hu ri ye ti yurt ta şı Er me -
ni le rin gü nü müz de Tür ki ye sı nır la rı içe ri sin de açık du rum -
da 33 ki li se, 16 okul, 11 der nek ve 8 ga ze te le ri bu lun mak -
ta dır. 

Er me nis tan 1991’de ba ğım sız lı ğı na ka vuş tu ğun da top -
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lam nü fu su 3.6 mil yon iken, ba tı lı ül ke le re göç ne de niy le
şim di ler de an cak 1.6 mil yon nü fu sa sa hip bir ül ke dir. Ge -
rek 1918’de ge rek se ikin ci kez 1991’de ba ğım sız lı ğı na ka -
vuş tu ğun da, bir dev let ola rak onu ilk ta nı yan ve yar dım
eden Os man lı hü kü me ti ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü -
me ti ol muş tur.

Bu ko nu da yo ru mu nu si ze bı rak mak üze re, Ame ri ka lı ta -
rih pro fe sö rü Jus tin Mc. Carthy’nin Sür gün ve Ölüm - Os -
man lı Müs lü man la rı nın Et nik Te miz li ği-1821 / 1922 ki -
ta bın da ge çen bir cüm le yi de siz ler le pay laş mak is ti yo ruz;
“Eğer 15. yüz yıl Türk le ri o ka dar hoş gö rü lü ol ma say dı,
19. yüz yıl Türk le ri bu ka dar acı çek mez di.”

AKUT ai le si ola rak, her şey den da ha çok de ğer ver di -
ği miz dev le ti mi ze, mil le ti mi ze ve kül tü rü mü ze ya pı lan bu
ağır ha ka ret le re kar şı bu çağ rı yı yap ma yı, Tür ki ye’nin en
et kin ve güç lü si vil top lum ör güt le rin den bi ri ol ma bi lin ci
ve so rum lu lu ğu ile, üze ri mi ze dü şen bir gö rev ola rak de -
ğer len di ri yo ruz. 

Çağ rı mı zın he pi mi ze dost luk ve ba rış ge tir me si di -
le ğiy le,

BU ME SAJ, “ER ME Nİ SOY KI RIM İD Dİ ALA RI”NIN SEM -
BO LİK TA Rİ Hİ OLAN 24 Nİ SAN 2005 TA Rİ Hİ NE KA DAR
AKUT WEB SAY FA SIN DA KA LA CAK TIR.

Bu çağ rı mız dan son ra hem Tür ki ye’de hem de dün ya nın dört
bir ya nın da ya şa yan o ka dar çok va tan da şı mız dan des tek, teb rik
ve te şek kür me sa jı al dık ki, ne ka dar doğ ru bir çı kış yap tı ğı mı zı
o za man bir kez da ha an la dık. Özel lik le yurt dı şın da ya şa yan
Türk ler ta ra fın dan en çok ifa de edi len duy gu ney di bi li yor mu su -
nuz; “bi ze ne den bu ka dar za man dır bu ko nu bu ka dar açık ve net
bir şe kil de öğ re til me di, yurt dı şın da ya ban cı lar la bir ara ya gel di -
ği miz de 5. da ki ka da ko nu bu ra ya ge li yor ve ne den bu soy kı rı mı
yap tı nız, ne den su çu nu zu ka bul et mi yor su nuz gi bi ağır it ham lar -
la kar şı kar şı ya ka lı yo ruz, ar tık on la ra bi zim de ve re cek bir ce va -
bı mız var” di ye rek bi ze na sıl te şek kür et tik le ri ni an la ta mam si ze.

Bu te şek kür le rin hak kı nı, bu ba sın du yu ru su nu ha zır la mak
için uğ ra şır ken, ya zı için de bi lim sel ha ta ol ma ma sı ama cıy la bi -
ze bü yük des tek ve ren Prof. Dr. Nur şen Ma zı cı’yla pay laş tı ğı mı -
zı da ek le mek is te rim.

Türk As ke ri’nin Lüb nan’a ba rış gü cü çer çe ve sin de yol la nıl -
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ma sı nın gün dem de ol du ğu gün ler de, Or ta do ğu’nun so nu nun ne -
re ye va ra ca ğı bel li ol ma yan çıl gın sü re cin de, her tür lü pro vo kas -
yo na açık ola bi le cek bir du rum mev cut ken Meh met çi ği miz ye -
ri ne in sa ni yar dım ekip le ri nin de yol la nı la bi le ce ği nin bir se çe -
nek ola rak dü şü nül me si ni sağ la mak ama cıy la, 3 Ey lül 2006 ta -
ri hin de aşa ğı da ki ba sın du yu ru su nu yap tık. 

LÜB NAN’A BA RIŞ İÇİN “İN SA Nİ YAR DIM” 
EKİP LE Rİ YOL LA YA LIM...

Aziz ve Yü ce Türk Mil le ti,

İçin de bu lun du ğu muz şu gün ler de, bü tün ulu su ya kın -
dan il gi len di ren Lüb nan’a as ker gön de ril me si ko nu su her se -
vi ye de ha ra ret li bir şe kil de tar tı şıl mak ta dır. An cak Dev le ti -
mi zin en üst ma kam la rın da he nüz bu ko nu da bir fi kir bir li -
ği sağ la na ma dı ğı nı göz lem le mek te yiz. Önü müz de ki gün ler -
de bu çok önem li ko nu da ül ke miz adı na sağ lık lı bir ka rar çı -
ka ca ğı nı te men ni edi yo ruz. Ön ce lik le, ül ke mi zin en et kin
ve so rum lu luk an la yı şı en üst dü zey de ge liş miş si vil top lum
ör güt le rin den bi ri ola rak; bu son de re ce kri tik ka rar sü re cin -
de, ka rar han gi yön de çı kar sa çık sın - ka ra rı be ğe ne lim be -
ğen me ye lim, Dev le ti mi zin al dı ğı her ka ra rın ge rek le ri nin
ye ri ne ge ti ril me si ko nu sun da üze ri mi ze dü şe ni ya pa ca ğı mı -
zı şim di den ifa de et mek is te riz.

AKUT’un gö rü şü; va ta nı mı zın ve mil le ti mi zin men fa at -
le ri ni bi rin ci de re ce den il gi len dir me yen ve he nüz tam ola -
rak du rul ma mış hiç bir sı cak böl ge de kah ra man Meh met çi -
ği mi zin teh li ke ye atıl ma ma sı yö nün de dir. Türk Si lah lı Kuv -
vet le ri’nin bu gü ne dek üst len di ği, en ağır sa vaş şart la rı nın
ya şan dı ğı yurt dı şı gö rev ler de bi le fe da kâr lı ğı ve ce sa re ti ile
en üst dü zey de ba şa rı lı ol du ğu nu her Türk gi bi biz ler de gu -
rur la anı yo ruz. Ulu sal men fa at le ri mi zin ko run ma sı ve ulus -
la ra ra sı an laş ma lar dan kay nak la nan so rum lu luk la rı mı zın
ye ri ne ge ti ril me si ge rek ti ğin de; Meh met çi ği mi zin her tür lü
şart al tın da, her tür lü gö re vi ek sik siz ye ri ne ge ti re ce ği ne ve
bu uğur da her tür lü fe da kâr lı ğı te red düt süz gö ze ala ca ğı na
gü ve ni miz, mil le ti mi zin ta ma mı gi bi bi zim için de tam dır.

An cak ta rih sel sü reç ler, böl ge de ça tı şan ve ça tış ma lar dan
et ki le nen ta raf lar la ay nı böl ge nin in sa nı ol ma mız ve men fa -
at le ri mi zin bir çok ko nu da kıs men olum lu kıs men de olum -
suz şe kil ler de bir bi riy le iliş ki li ol ma sın dan do la yı, özel lik le
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Türk As ke ri için di ğer ül ke as ker le ri ne na za ran çok da ha teh -
li ke li ola bi le cek bir böl ge de, Meh met çi ğin, ken di sa va şı ol -
ma yan bir sa vaş ta, sa va şan ta raf la rın ara sın da kal ma sı ve ya
bü tün ül ke mi zi de içi ne ala bi le cek bir ta kım pro vo kas yon la -
rın he de fi ol ma sı en di şe si ni içi miz de yo ğun ola rak ta şı mak -
ta yız.

Böl ge nin en et kin ve güç lü Dev let le rin den bi ri olan Tür -
ki ye’mi zin bu sü re cin dı şın da kal ma sı el bet te ki bek le ne -
mez, bu nu va ta nı nın men fa at le ri ni dü şü nen hiç kim se söy -
le ye mez. An cak bi ze gö re; yu ka rı da açık la ma ya ça lış tı ğı -
mız ken di özel du ru mu muz dan do la yı üst le ne ce ği miz risk -
le rin kar şı lı ğın da el de ede bi le cek le ri miz, Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti Dev le ti’nin mu ha rip un sur lar la böl ge de yer al ma sı için
ye ter li ve tat min edi ci de ğil, ak si ne son de re ce de teh li ke li -
dir.

Biz ler, va ta nı mı za gö nül lü ve kar şı lık sız ola rak hiz met
et me yi ken di si ne gö rev seç miş bir si vil top lum ör gü tü ola -
rak, Dev le ti miz adı na, AKUT gö nül lü le rin den ve bu tür bir
pro je ye des tek ver mek is te ye cek di ğer gö nül lü ler den ve si -
vil top lum ör güt le rin den oluş tu ru la cak bir “in sani yar dım”
eki bi ola rak böl ge ye git me ye ve ora da ve ri le cek her tür lü
gö re vin al tı na gö nül lü ola rak gir me ye ha zı rız. Yar dım mal -
ze me le ri nin da ğı tı mın dan, en kaz al tın da ka lan la rın kur ta -
rıl ma sı na, acil tıb bi yar dım dan, sa vaş ko şul la rın da eği tim
pro je le ri nin sür dü rül me si ne ka dar ne ge re kir se ya pa bi le ce -
ği mi zi bu ba sın du yu ru su ile bü tün mil le ti miz le pay laş mak
is ti yo ruz.

AKUT ai le si ola rak, Dev le ti mi zin bu son de re ce zor lu
ka rar sü re cin de, si vil top lum ör güt le rin den oluş tu ru la cak
“in sa ni yar dım” ağır lık lı bir gö nül lü gü cü nün de, mu ha rip
bir lik ler yol la mak ye ri ne bir se çe nek ola rak de ğer len di ril -
me si ni ri ca edi yo ruz.

Ulu sal ko nu lar da ki son ba sın du yu ru mu zu ise Di yar ba kır’da
dü zen le nen “Bir lik ve Kar deş lik” mi tin gi ne ka tı la ca ğı mı zı ilan
et mek için yap tık. Aşa ğı da Di yar ba kır’da ki mi ting de yap tı ğım
ko nuş ma nın met ni ni bu la bi lir si niz.

Dİ YAR BA KIR BİR LİK VE KAR DEŞ LİK Mİ TİN Gİ
De ğer li Di yar ba kır lı lar ve yur du mu zun dört bir ya nın dan,
bü tün dün ya ya ara mız da ki sar sıl maz bir lik ve kar deş li ği
gös ter mek ama cıy la ge len de ğer li yurt taş lar;
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Bu gün bu ra da, bu çok önem li bu luş ma da AKUT ai le si
ola rak siz ler le bir lik te ol mak tan duy du ğu muz he ye ca nı bi -
le mi yo rum siz le re tam ola rak ifa de ede bi le cek mi yim.

14 Ni san 2007 ta ri hin de An ka ra’da baş la yan ve ar dın -
dan İs tan bul ve İz mir’de de vam eden Cum hu ri yet mi ting le -
ri ne, so rum lu luk duy gu su ge liş miş, top lum sal so run la rı mı -
za du yar lı, ak tif ve di na mik bir si vil top lum ku ru lu şu ola rak
ka tıl mış ve mil yon lar ca yurt ta şı mız la bir lik te Cum hu ri ye tin
ka za nım la rı na ve Ata türk il ke ve dev rim le ri ne olan ko şul -
suz bağ lı lı ğı mı zı bir kez da ha ifa de et miş tik.

AKUT’un te mel fel se fe si ırk, dil, din, renk ayı rı mı yap -
ma dan in sa na ve in san lı ğa hiz met tir. Bu fel se fe den yo la çı -
kan AKUT, yurt içi ve yurt dı şın da ka tıl dı ğı yüz ler ce ara ma
ve kur tar ma gö re vin de 700’den faz la can kur tar mış tır. Hiç
ta nı ma dı ğı ve bir da ha hiç gör me ye ce ği in san la rın ha ya tı
için ken di ca nı nı teh li ke ye at mak tan çe kin me yen fe da kâr
ve ça lış kan gö nül lü le ri eliy le, 10 yı lı aş kın bir sü re dir sür -
dür dü ğü bu kar şı lık sız hiz met et me an la yı şı nı, Cum hu ri ye -
ti mi zin te mel il ke le ri üze ri ne, Ata mı zın bi ze gös ter di ği yol -
da iler le ye rek in şa et miş tir. 

Bu gün de ay nı dü şün ce ile, Ana do lu coğ raf ya sın da ki en
az bin yıl lık ege men li ği mi zin ana kay na ğı olan bir lik ve
kar deş lik duy gu la rı mı zın ön pla na çı ka rıl dı ğı mi tin gi mi ze
50 ka dar AKUT gö nül lü sü ile ka tıl mış bu lun mak ta yız. 

De ğer li Di yar ba kır lı lar ve yur du mu zun dört bir ya nın -
dan ge len de ğer li yurt taş lar, he pi miz bu he ye can lı ha va yı
siz ler le bir lik te so lu yor ol mak tan bü yük gu rur du yu yo ruz. 

Biz ler da ha il ko kul sı ra la rın da okur ken;

or da bir köy var uzak ta 

o köy bi zim kö yü müz dür

gez me sek de toz ma sak da 

o köy bi zim kö yü müz dür

di ze le riy le ye tiş tik, bü yü dük, bu gün le re gel dik. Ül ke miz
ve in sa nı mız için 10 yı lı aş kın bir sü re dir sür dür dü ğü müz
gö nül lü hiz met le ri miz de de hep bu di ze ler de ki iyi ni yet li,
öz ve ri li, du yar lı ve en önem li si oza nın de di ği gi bi; “bir
ağaç gi bi tek ve hür ve bir or man gi bi kar deş çe si ne” ya şa -
ma yı te mel fel se fe miz ola rak seç tik. 

Ozan la rın di ze le rin de di le ge len bu an la yış, Ana do lu
top rak la rın da bin ler ce yıl dır çok kül tür lü top lum la rın var lı -
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ğı nı ko ru yan bir ara da ya şa ma ka rak te ri ni ve bu nu sağ la yan
kar şı lık lı hoş gö rü yü ifa de eder. 

Ta rih de fa lar ca gös ter miş tir ki, Ana do lu top lum la rı ve
in san la rı an cak bir lik te ola bi lir ler se hu zur, ba rış ve gü ven
içe ri sin de ya şa ya bi lir ler, çün kü an cak bir lik te var lık la rı nı
sür dü rür ler se ara la rın da ki iş ve güç bir li ği ni si ner ji ye, bir lik -
te va rol ma ka rar lı lık la rı nı ye nil mez bir ege men li ğe ve umut
do lu bir ge le ce ğe dö nüş tü re bi lir ler. Biz yüz yıl lar dır bir ara -
da hu zur ve ba rış için de ya şa ma yı ba şar mış ve çok kül tür -
lü lü ğü bir lik te ya şa ma mı zın te mel fel se fe si ola rak be nim se -
miş bir bü yük mil le tiz. 

En bü yük gü cü müz ve tüm dün ya ya kar şı en bü yük re -
ka bet avan ta jı mız olan bu çok kül tür lü lü ğü mü zü boz ma ya
ça lı şan lar ne za man bir kaç adım me sa fe ka za na bil di ler se,
o za man bu top rak lar acı çek miş tir, Os man lı İm pa ra tor lu -
ğu nun son yüz yı lı bu tür kış kırt ma lar ve kan dır ma lar la do -
lu dur, ve ne ya zık ki acı lar la da...

Ay nı ya pay ay rış ma la ra ve ay nı iki yüz lü oyun la ra bu
kez izin ver me me li yiz ve ver me ye ce ğiz. 

Bu gün top rak la rı mız üze rin de yüz yıl ön ce de oy na nan
bu kir li oyun lar ne ya zık ki yi ne sah ne le ni yor. An cak bir
kez da ha, iş te bu Cum hu ri yet mi ting le rin de ve bu gün bu ra -
da bu bir lik ve kar deş lik mi tin gin de mey dan la rı dol du ran
yü ce gö nül lü yurt taş la rı mı zın çe lik ira de si, bir eşi da ha ol -
ma yan fe da kâr lı ğı ve bir lik te ya şa ma ka rar lı lı ğı kar şı sın da
boz gu na uğ ra ya cak tır. 

Bu mey dan la rı dol du ran var lı ğı nız ve bu ra dan bü tün
dün ya ya ve ri len bir lik ve kar deş lik me sa jı mız bü tün bu sı -
kın tı la rı mı zı çö ze cek mil li ira de yi or ta ya koy mak ta dır. 

Ana do lu top lum la rı ve in san la rı ara sın da ay rış ma lar ve
kop ma lar baş lar sa Ana do lu’nun bir lik te ya şa ya bil me ge ne -
ti ği bo zu lur. Bin yıl lık Ana do lu ege men li ği mi zin kay na ğı
olan bu ka rak te rin ya ra al ma sı, za yıf la ma sı kim se ye mut lu -
luk ge tir mez, ge ti re mez.

Ta rih te, Ana do lu’nun hu zu ru ve bir lik te ya şa ma se vin ci -
ni bo zan lar her za man ay rış ma la rı he def le yen gi ri şim ler ol -
muş tur. Ay rış ma ve kop ma lar bu top rak la ra ya ban cı dır, dı -
şa rı dan ge ti ril miş tir ve Ana do lu’da ki ya şa ma ka rak te ri ne
uy gun de ğil dir. Ta rih te bu gi ri şim ler hep acı ve hü zün lü tra -
je di ler ile so na er miş tir.

Bu gün bu gi ri şim le rin bir baş ka ör ne ği ni ya şa dı ğı mız ay -
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rı lık çı-ırk çı te rör de özü iti ba riy le bu top rak la ra ya ban cı dır.
Biz cenk et me yi, fet het me yi, şe ha det kül tü rü nü iyi bi li riz
ama te rör bi zim kül tü rü mü ze son de re ce ya ban cı, se fil ve
kor kak, kir li bir si lah tır. 

Te rör; al dı ğı bü tün can lar, aziz şe hit le ri miz, ya rat tı ğı bü -
tün sos yal ve eko no mik ka yıp lar bir ya na, as lın da Ana do -
lu’mu zun en az 1000 yıl lık ge ne ti ği ni boz ma ya ça lış mak ta -
dır ve bin yıl lar içe ri sin de do ğal ge li şim sü re cin de oluş muş
Ana do lu’ya öz gü çok kül tür lü lü ğü ve bir ara da ya şa ya bil me
ka rak te ri ni teh dit et mek te dir. Sel çuk lu’yu, Os man lı’yı, Tür -
ki ye Cum hu ri ye ti’ni ya şa tan te mel ka rak ter olan bir lik te ya -
şa ma ka bi li ye ti miz teh dit edil mek te dir.

Dik kat et me miz ge re ken asıl ko nu, dış güç ler ta ra fın dan
des tek le nen te rör be la sı nın bi zim gen le ri mi zi de ğiş tir me ye
ça lış ma sı ve bi zim kül tü rü mü ze ve ya şam bi çi mi mi ze ta ma -
men ya ban cı olan ay rı lık çı, bö lü cü ve yı kı cı bir an la yı şı bu
coğ raf ya da kur ma ya ça lış ma sı dır.

Te rör; bu gün ne ya zık ki bin yıl lık bir lik te ya şa ma ka rak -
te ri mi zi boz ma yı he def le mek te dir. 

De ğer li yurt taş lar, bi ze dı şa rı dan da ya tıl ma ya ça lı şı lan
bu an la yı şın bu coğ raf ya da tu tu na bil me şan sı yok tur. Son
25-30 yıl da kul la nı lan bu me tot sa de ce ge çi ci bir acı ve sı -
kın tı ya şat mak ta dır an cak özü iti ba riy le bu ra ya ait ol ma yan
ay rı lık çı te rö rün Ana do lu’nun do ğa sı nı de ğiş tir me si müm -
kün de ğil dir. 

Ana do lu’da te rö rün ba şa rı şan sı yok tur, çün kü bu ra ya
ait de ğil dir ve bi zim özü müz de yok tur. 

Te rör oyu nun dan kı sa va de de ka za nan lar ol sa bi le, bu
sü reç te ta raf olan, des tek le yen, için de ka lan her kes bir son -
ra ki sü reç te kay be de cek tir. 

Et nik mil li yet çi li ğe ve ay rı lık çı lı ğa da ya lı te rö rün en
üzü cü et ki le rin den bi ri de Tür ki ye’de si ya se ti ve top lu mu
da ay rış tı ra rak, si ya se ti sa de ce mil li yet çi lik ek se ni üze rin de
ya pı lır ha le ge tir mek tir. Bu ek sen si ya se ti ko lay laş tır mak ta,
si ya set, akıl ve bil gi ile ya pı lır ol mak tan çık mak ta, in san la -
rın duy gu la rı nın sö mü rü sü üze ri ne ya pıl mak ta ve si ya se tin
ka li te si düş mek te dir. Bu da Tür ki ye’nin bi ri ken so run la rı nın
çö zü mü nü ge cik ti re rek Tür ki ye’ye en bü yük kö tü lü ğü yap -
mak ta dır.

Te rör yü zün den ül ke nin ger çek kur tu luş yo lu olan si ya -
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set, kı sır bir dar alan içe ri si ne ha pis ol mak ta ve ül ke nin ge -
le ce ği ile il gi li ye ni ve ya ra tı cı he def ler, id di alı pro je ler, ile -
ri ci atı lım lar ye ri ni bu dar alan da ki kı sır - ka lıp dü şün ce le -
re ve slo gan la ra bı rak mak ta dır. Bu sü reç te de çö züm bek le -
yen sı kın tı lar bi rik mek te ve ço ğal mak ta dır.

Te rör so na er me li dir; An cak tek ba şı na bu ka lı cı bir çö -
züm için ye ter li de ğil dir. Asıl önem li olan te rö rün var lı ğı na
ola nak sağ la yan ko şul lar or ta dan kal dı rıl ma lı dır. Her ne re -
de olur sa ol sun Cum hu ri ye tin tüm va tan daş la rı ay nı ola -
nak la ra, as ga ri re fa ha, ya şam ko şul la rı na ve ge le cek ümit -
le ri ne sa hip ol ma lı dır. Bu sağ lan ma dan sa de ce te rö rü la net -
le mek so ru nu çöz me mek te dir ve çö ze me ye cek tir.

Bu gün bu ra da ki var lı ğı mı zın, te rö rün ya şam ala nı bul -
ma sı nı sağ la yan bu ko şul la rın de ğiş me si an la yı şı nı güç len -
di ren ve ge le cek le il gi li umut la rı mı zı ye şer ten bir sü re cin
baş lan gı cı ola ca ğı na ina nı yo rum. 

Bu gün den son ra Tür ki ye es ki si gi bi ol ma ya cak tır, çün kü
Di yar ba kır’ımı zın ve yur dun dört bir ya nın dan te rö rü dur -
dur mak için ge len du yar lı yurt taş la rı mı zın bu gün or ta ya
koy du ğu or tak bi linç her tür lü zor lu ğu aşa cak ka dar kud ret -
li dir. 

Bu coğ raf ya nın bir lik te ya şa ma kül tü rü nün aşa ma ya ca ğı
en gel yok tur. 

Fet he di le mez de ni len İs tan bul’u ata la rı mı za fet het ti ren
de, ta rih te eşi gö rül me miş ga li bi yet le rin sa hip le ri ne “Ça -
nak ka le Ge çil mez” de dir ten de, Kur tu luş Sa va şı’nı dün ya -
nın en ye nil mez or du la rı kar şı sın da ka zan dı ran da, yüz yı -
lın en bü yük kit le sel afet le rin den bi ri olan 17 Ağus tos 1999
Göl cük Dep re mi’nin mu az zam yı kı cı gü cü nün ya ra la rı nı
kı sa sü re de sar dı ran da, bin yıl lık bir lik te ya şa ma kül tü rü -
mü ze da ya lı mil le ti mi zin eş siz du yar lı lı ğı, ça lış kan lı ğı ve
fe da kâr lı ğı dır. 

Bu gün kü me saj net ve açık tır; ay nı du yar lı lık, ay nı ça lış -
kan lık ve ay nı fe da kâr lık te rör kar şı sın da da gös te ri le cek tir.
Bu mey dan da ki bay rak la rın ter cü me si bu dur.

Te rör den kur tul ma nın ve ye ni den bir lik ve be ra ber lik
için de ol ma nın ye ga ne gü ven ce si ise yi ne Ana do lu in sa nı -
nın eş siz ka rak te ri ola cak tır. Bu ne den le ön ce lik le öz gün or -
tak bi lin ci mi ze ve sağ du yu mu za gü ven me li, vic da nı mı zın
se si ni din le me li ve bi ze ka lan 1000 yıl lık bir lik te ya şa ya bil -
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me mi ra sı mı zı ko ru ma lı ve sa hip çık ma lı yız. Bu or tak mi ra -
sı mı zın eli miz den alın ma sı na, baş ka güç le rin çı kar la rı için
kul la nıl ma sı na ve yok edil me si ne hiç bir za man izin ver me -
me li yiz. 

He le bu nu, as la bi zim kül tü rü mü ze ait ol ma yan te rör gi -
bi son de re ce ah lak dı şı ve onur suz bir mü ca de le bi çi miy -
le sağ la ma ya ça lı şan la ra ve ri le cek en gü zel ce va bı iş te bu -
gün bu ra da ver miş bu lu nu yor su nuz. 

De ğer li Di yar ba kır lı lar; ak lı hür, fik ri hür, vic da nı hür
yurt taş lar ola rak siz le rin ka rar lı lı ğı, öz ve ri si ve or tak ira de si
te rö rü top rak la rı mız dan ko va cak tır. 

Yur du mu zun dört bir ya nın dan bu mi tin ge ko şa rak ge -
len de ğer li yurt taş lar; siz le rin var lı ğı bu coğ raf ya da ki kar -
deş le ri mi ze mo ti vas yon ola cak, kar şı kar şı ya ol du ğu muz bu
sı kın tı lı sü re ci el bir li ği ile aş ma mı zı sağ la ya cak tır. 

Bun dan son ra sın da ise, geç mi şin ha ta la rın dan ders ala -
rak, da ha gü zel, da ha çağ daş, da ha ay dın lık, hu zur, ba rış ve
re fah içe ri sin de, kay nak la rın eşit ve adil pay la şıl dı ğı, fır sat -
la rın eşit ol du ğu bir Tür ki ye’nin in şa sı ger çek leş ti ri le cek tir. 

Hep bir lik te, bir lik ve be ra ber lik içe ri sin de... 

Bir lik ve kar deş lik mi tin gi miz va ta nı mı za, mil le ti mi ze ha -
yır lı ol sun. 

He pi ni zi sev giy le ku cak lı yo rum.

AKUT geç miş te ol du ğu gi bi ge le cek te de, doğ ru ve ge rek li
ol du ğu na inan dı ğı bi çi miy le, ulu sal ko nu lar da ki du ru şu nu ka -
mu oyu ile pay la şa cak tır.

AKUT’UN AL DI ĞI BA ĞIŞ LAR

AKUT’a ve şah sı ma ya pı lan sal dı rı la ra geç me den ön ce, bu bö -
lüm de son ola rak 10 yıl dan faz la dır sür dür dü ğü müz gö nül lü ça -
lış ma la rı mı zı ve ki ta bın bu bö lü mü ne ka dar bir kıs mı nı siz ler le
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pay laş tı ğım bu ka dar şe yi, ne ka dar lık bir ba ğış des te ğiy le yap -
tı ğı mı zı da pay laş mak is ti yo rum. Bu ko nu da da bi zi çok ama
çok ya ra la yan bir çok de di ko du ve if ti ra ile kar şı laş tı ğı mı zı bil -
me ni zi is te rim. 

So nuç ta bun ca yıl dır AKUT’un yap tı ğı, yap ma ya ça lış tı ğı şey
pa ra işi de ğil, gö nül işi dir. Bi ze bu ka dar düş man lık ya pan lar, ha -
ya tı bu ka dar me ka nik ve mad di gör mek ye ri ne, bi zim fi kir le ri mi -
zi ve ide al le ri mi zi an la ya bil se ler di, bu tür bel den aşa ğı vu ruş lar la
ve ya taş ra usu lü il kel ve ka ba en gel le me ça ba la rıy la bi zi dur du ra -
ma ya cak la rı nı da çö zer ler di. Ama tıp kı Mus ta fa Ke mal’in Ban -
dır ma Va pu ru ile Ana do lu’ya ge çer ken, Kız ku le si açık la rın da de -
mir le miş İs tan bul’u iş gal eden düş man zırh lı la rı nın kar şı sın da
ifa de et ti ği gi bi; Bun la rın bil dik le ri tek şey mad de dir, sa de ce de -
mi re ve çe li ğe ina nır lar, ide al ve ima nın gü cü nü an la maz lar. 

An la ma dık la rı için de ka za na maz lar...

AKUT’u ilk kur du ğu muz 1996 yı lın da ve ta kip eden yıl lar da
dı şa rı dan al dı ğı mız mad di kat kı he men he men sı fır dı. AKUT’un
yap tı ğı bü tün ça lış ma la rı yıl lar ca ken di cep harç lık la rı mız la ve
ken di ka zan dı ğı mız pa ra lar la fi nan se et tik. Ara ma ve kur tar ma
gö rev le ri ne ken di ara ba la rı mız la çık tık. AKUT’un gö rev le ri ni
da ha gü ven li ve ve rim li ya pa bi le lim di ye o yıl lar da AKUT’un li -
der kad ro su nun ço ğu bi nek ara ba la rı nı sa tıp cip, kam yo net gi bi
ara ba lar sa tın al mış tı. 1997 yı lın da ben de dört çe ker bir kam yo -
net al mış tım. Acil du rum lar da ge re kir di ye bir de araç te le fo nu
sa tın al mış tım ara ba mı de ğiş tir dik ten son ra. O yıl lar da 522’li
hat lar ara zi de di ğer hat lar dan da ha iyi çe ki yor du. AKUT’un ka -
tıl dı ğı bü tün ara ma ve kur tar ma gö rev le ri ne ken di ara ba la rı mız -
la git tik yıl lar ca. Bu du ru mun tek is tis na sı, 1997’de bir gö nül lü -
mü zün ba ba sı nın ça ba la rıy la, TO FAŞ ta ra fın dan AKUT’un kul -
la nı mı na ve ri len ikin ci el bir Du ca to mi ni büs ol muş tu. TO FAŞ,
1999 Göl cük Dep re mi’nden son ra ara cı bi ze ba ğış la dı, o mi ni -
bü sü bu gün bi le kul la nı yo ruz. Bu du rum 17 Ağus tos 1999 Göl -
cük Dep re mi’ne ka dar da böy le de vam et ti.

1999 Göl cük Dep re mi’ne de ken di ara ba la rı mız la git tik, hat -
ta ha tır la ya cak sı nız cep te le fon la rı dep re me bağ lı ha sar lar ve
aşı rı yük len me den ça lış ma dı ğı için, AKUT’un böl ge de kal dı ğı
bü tün sü reç te be nim ara ba te le fo num kul la nıl mış tı. 
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AKUT’un o ka dar pa ra sı yok tu ama AKUT’lu la rın gön lü o
ka dar ge niş ti ki, git ti ği miz bü tün ara ma kur tar ma gö rev le rin de,
AKUT’a sağ dan sol dan bu la bil di ği miz bir ta kım mal ze me le rin
dı şın da, ken di dağ cı lık mal ze me le ri mi zi, ken di ara ba la rı mı zı,
ken di kı ya fet le ri mi zi kul la nı yor duk. O yüz den ilk yıl la rı mız da
he pi miz fark lı renk ler de ki ken di dağ cı kı ya fet le ri miz le yan sı dık
fo toğ raf la ra. Bü tün gö rev le re ken di araç la rı mız la ve ya kıt mas -
ra fı nı da ken di ara mız da bö lü şe rek git tik. AKUT’un mal ze me le -
ri ni ko ya cak AKUT’a ait bir ye ri miz ol ma dı ğı için mal ze me le -
ri miz yıl lar ca be nim evi min alt ka tın da dur du. Ope ras yon la ra,
tat bi kat la ra gi diş ge liş ler be nim evim den mal ze me ler alı na rak
baş lar dı. 17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’ne bi le gi der ken ar -
ka daş lar sa ba hın o er ken sa at le rin de ba ba mı kal dı rıp ev den mal -
ze le me le ri mi zi ala rak Av cı lar’a git ti ler. Ço ğu mu zun mal ze me si
kay bol du, yır tıl dı, za rar gör dü do ğal ola rak. Ama bun dan hiç bi -
ri miz ne go cun duk, ne şi kâ yet et tik, ne de ara mız da bir ko nuş -
ma sı ol du. Kim de ne var sa or ta ya ko yu yor du ve el bir li ğiy le, gi -
dip her ne ise o acil du rum çöz me ye ça lı şı yor duk. Çün kü biz can
kur tar ma nın kut sal lı ğı nı çok tan kav ra mış tık. 

Ye ri gel miş ken o gün le rin acı la rıy la pek pay la şa ma dı ğım bir
ko nu yu da si ze ak tar mak is te rim. Göl cük Dep re mi ya şan dı ğı sı -
ra da AKUT’un kurucularından Me mo (Me met Tan rı se ver) ve
ben yurt dı şın day dık. Me mo’yu Ja pon dış iş le ri nin ulus la ra ra sı
iş bir li ği ku ru mu olan JI CA’nın dü zen le di ği kur tar ma ve ilk yar -
dım te ma lı 3 ay sü re cek bir eği tim prog ra mı için Ja pon ya’ya yol -
la mış tık. 1998 Ada na Cey han dep re min de yap tı ğı mız ba şa rı lı ça -
lış ma lar ve bi ze her za man bü yük bir sem pa ti ile yak la şan Baş -
ba ka nı mız Sa yın Bü lent Ece vit’in des te ğiy le, Dev let Plan la ma
Teş ki la tı bu pro je için Tür ki ye’den tek ka tı lım cı hak kı nı bi zim
için kul lan mış tı. Dep rem’den bir haf ta ka dar ön ce ben de bir
grup de niz ci dos tum la bir lik te yel ken li tek ne ile Mı sır’a doğ ru
de ni ze açıl mış tım. Dep re min ya şan dı ğı sa at ler de Port Sa id li ma -
nı na gir miş tik. Gün ler dir açık de niz de ol du ğu muz için do ğal ola -
rak te le fon çek mi yor du. Li ma na gi rin ce te le fon la rı mı zı aç tık ve
ge len me saj lar dan acı ha be ri al dık. Sa de ce bü yük bir dep rem ol -
du ğu an cak et ki si nin ne ol du ğu sa bah sa at le rin de bi lin mi yor du
do ğal ola rak. AKUT’ta ki ar ka daş la rım sar sın tı nın bü yük lü ğün -
den ve Av cı lar’da yı kı lan bi na lar dan bah se di yor du. Yurt dı şın da
olun ca ve eli niz ko lu nuz bir ye re ula şa ma yın ca in san çok ça re siz
his se di yor ken di si ni. He men o sa at ler de ula şa bil di ği miz her ke si
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ara yıp du ru mu an la ma ya ça lış tık. Te le fon lar aşı rı yı ğıl ma dan do -
la yı sağ lık lı ça lış mı yor muş Tür ki ye’de, an cak ben yurt dı şın dan
ara dı ğım için hat lar da ha mü sa it ti. Hat ta ilk sa at ler de AKUT’ta -
ki ar ka daş la rım ara sın da Mı sır’dan bir ile ti şim köp rü sü bi le oluş -
tur muş tum. İler le yen sa at ler de du rum bi raz da ha be lir gin leş ti ve
ola yın bü yük bir yı kı ma yol aç mış ola bi le ce ği ni dü şün me ye baş -
la dık, an cak hâ lâ sa de ce İs tan bul’la sı nır lıy dı bil gi miz. Yi ne de
Me mo da, ben de he men İs tan bul’a dön me ye ve in sa nı mı zın yar -
dı mı na koş ma ya ka rar ver dik. Öğ le sa at le rin de Port Sa id li ma -
nın da de mir le miş tek ne miz den ay rı lıp Ka hi re’ye bir tak siy le git -
tim ve bu la bil di ğim ilk uça ğa at la yıp ay nı gün ak şa müs tü İs tan -
bul’a var dım ve evi me de git me den ha va ala nın dan doğ ru ca Av cı -
lar’a git tim ve üze ri me ge çir di ğim AKUT t-shirt’üy le ar ka daş la -
rı mın ara sı na ka rış tım. Eği ti mi ni ya rı da ke sen Me mo da 3. gü nün
sa ba hı var dı İs tan bul’a ve doğ ru ca dep rem böl ge si ne git ti.

Son ra sı nı bi li yor su nuz...
İlk yıl lar da AKUT’un bü tün mad di yü kü nü AKUT’un li der

kad ro su ve on la ra ina nan ya kın çev re le ri çek ti. Bu sü reç te bi ze
ama az ama çok des tek ve ren ku ru luş lar top la sa nız 15 ta ne bi le
de ğil di. O za man ki ge nel sek re te ri miz Nev zat Çe tin’in ofi sin de
top lan dık yıl lar ca; fa xı nı, te le fo nu nu, fo to ko pi ma ki ne si ni kul -
lan dık. Dr. Fe ri dun Çe lik men’in bü yük öz ve ri si ve ça lış tı ğı has -
ta ne In ter na ti onal Hos pi tal’ın o yıl lar da AKUT’a ver di ği des tek
unu tu la cak gi bi de ğil dir. AKUT’a mal ze me sa tın ala na ka dar
yıl lar ca Me mo’nun (Me met Tan rı se ver) tek nik mal ze me le ri ni
kul lan dık ve ki şi sel ça ba la rıy la öğ ren di ği ara ma kur tar ma bil gi -
le riy le eki bi mi ze ver di ği eği tim ler le ara zi de koş tur duk. 1999
Göl cük Dep re mi’nde ne yap ma mız ve na sıl yap ma mız ge rek ti -
ği ni bu ka dar iyi bil me mi zin önem li se bep le rin den bi ri de Me -
mo’nun eği tim ko nu la rın da ki öz ve ri li ça ba la rı dır. 

17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’ne ka dar da bu du rum
böy le de vam et ti. Hat ta Göl cük Dep re mi sa ba hı AKUT’un ka sa -
sın da sa de ce 7 usd kar şı lı ğı bir pa ra ve ba na da 3400 usd bor cu
var dı. O gün ler de AKUT’un çok ih ti ya cı olan ye ni sa tın al dı ğı -
mız tek nik mal ze me le rin pa ra sı nı, ne za man ve na sıl ge ri ge le -
ce ği ni de dü şün me den ben öde miş tim. An cak dep rem son ra sı
AKUT’a ya pı lan ba ğış lar sa ye sin de bu pa ra ba na ge ri öden di. 

So nuç ta biz AKUT’u va ta nı mı za, mil le ti mi ze hiz met için
kur duk. Bu hiz met sa de ce el eme ği, be den sel ça ba de ğil, mad di

❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 177



ma ne vi bü tün var lı ğı mı zı ada ma yı ge rek ti re cek ka dar bü yük bir
da vay dı. Ne ya zık ki 17 Ağus tos 1999 sa ba hı, bü tün Tür ki ye bi -
zim yıl lar ön ce kav ra dı ğı mız ger çe ği çok acı bir de ne yim le bir -
lik te ya şa ya rak öğ ren mek zo run da ka la cak tı.

Şim di de siz le re AKUT’a bu gü ne dek ya pı lan ba ğış lar dan
bah set mek is ti yo rum. Bu ba ğış la rın her bi ri mak buz nu ma ra sıy -
la bir lik te web say fa mız olan www.akut.org.tr ad re sin de de, açık
ve şef faf bir şe kil de web say fa mı zı aç tı ğı mız gün ler den be ri dir
ilan edil mek te dir. 

Bi ze kar şı o ka dar cid di kam pan ya lar ve an ti pro pa gan da lar
ya pıl dı ki, 2001 ve 2002 yıl la rın da AKUT’a ya pı lan ba ğış lar ne -
re dey se sı fı ra ine cek ti. O sü re ci de, 1999 yı lın da ge len pa ra yı
çok ida re li ve dik kat li kul lan ma mız sa ye sin de at la ta bil dik. As -
lın da ge le cek te bu tür bir şe yin ba şı mı za ge le bi le ce ği ni hiç ön -
gör me miş tik ama za ten tu tum lu ve mil le ti mi zin pa ra sı nı, ken di
ara mız da ki de yi şi miz le Ay şe tey ze nin, Meh met am ca nın pa ra sı -
nı, ken di pa ra mız dan da ha iyi ko ru du ğu muz için o yıl la rı da at -
lat ma yı ba şar dık. 

Aşa ğı da siz le re AKUT’un bu gü ne dek al dı ğı bü tün ba ğış la -
rın bir dö kü mü nü gös ter mek is ti yo rum. 2007 yı lı he nüz bit me -
di ği hal de yi ne de 15 Ağus tos 2007 ta ri hi ne ka dar ge len ba ğış -
la rı siz le pay laş mak is ti yo rum; 142.474,17 YTL. 

1996-1997 yıl la rın da hiç ba ğış al ma dık, 1998 yı lın da ise
YTL ola rak ba ka cak olur sak 2.678 YTL ba ğış al dık. AKUT’un
ger çek an lam da ba ğış al ma ya baş la ma sı 1999 Göl cük Dep re mi
son ra sın da ol muş tu. Bu ra kam lar dan da an la şı la ca ğı gi bi 1999
Dep re mi de da hil ol mak üze re, o ta ri he dek AKUT’un bü tün
mas raf la rı nı AKUT’un gö nül lü le ri üst len miş ti.

Bu ara da her za man şef faf lı ğı ve açık lı ğı sa vu nan ve Der nek -
ler Ka nu nu’na gö re ge rek li bü tün ev rak la rı nı ek sik siz ha zır tu -
tan AKUT, her han gi bir yü küm lü lü ğü ol ma ma sı na rağ men, her
yıl bü tün he sap la rı nı ay rı ca ba ğım sız bir de net çi ye de de net let -
miş tir. Aşa ğı da ki lis te de o yıl ki ba ğış la rı mı zı de net le yen yet ki li
de net çi le rin de adı nı bu la bi lir si niz. 
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1999 YI LI 432.134,20 YTL

1- Üye Ai dat la rı 145,00 YTL

2- Ba ğış lar 432.134,20 YTL

Şa hıs + Ku rum Ba ğış la rı 432.134,20 YTL

De net le yen; ER DİK LER-ERA TAR LAR YE MİN Lİ MA Lİ 

MÜ ŞA VİR LİK AŞ

2000 YI LI 118.422,71 YTL 

1- Üye Ai dat la rı 108,00 YTL

2- Ba ğış lar 118.314,71 YTL

Şa hıs Ba ğış la rı 6.677,64 YTL

Ku rum Ba ğış la rı 86.862,07 YTL

Dev let Ba ğış la rı 24.775,00 YTL

3- Yurt dı şı Ba ğış la rı 8.336,22 YTL

De net le yen; S.M.M.M. EROL ÇE LEN

2001 YI LI 46.886,77 YTL

1- Üye Ai dat la rı 598,80 YTL

2- Yur ti çi Ba ğış ları 46.287,97 YTL

Şa hıs Ba ğış la rı 765,55 YTL

Ku rum Ba ğış la rı 45.522,42 YTL

Dev let Ba ğış la rı 0,00 YTL 

3- Yurt dı şı Ba ğış la rı 0,00 YTL

De net le yen; S.M.M.M. EROL ÇE LEN

2002 YI LI 23.060,94 YTL

1- Üye Ai dat la rı 828,00 YTL

2- Ba ğış lar 20.858,00 YTL

Şa hıs Ba ğış la rı 1.177,00 YTL

Ku rum Ba ğış la rı 19.680,99 YTL

Dev let Ba ğış la rı 0,00 YTL

3-Yur dı şı Ba ğış la rı 1.374,94 YTL

De net le yen; S.M.M.M. EROL ÇE LEN

2003 YI LI 112.241,27 YTL

1- Üye Ai dat la rı 1.577,20 YTL
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2- Yur ti çi Ba ğış la rı 85.341,13 YTL

Şa hıs + Ku rum Ba ğış la rı 69.203,64 YTL

Dev let Ba ğış la rı 16.137,50 YTL

3-Yurt dı şı Ba ğış la rı 25.322,94 YTL

De net le yen; S.M.M.M. EROL ÇE LEN

2004 YI LI 223.871,79 YTL

1- Üye Ai dat la rı 1.446.80 YTL

2- Yur ti çi Ba ğış ları 165.153.87 YTL 

2. 1Özel Sek tör Ba ğış la rı 57.934,74 YTL

2. 2 SMS Ba ğış la rı 101.795,00 YTL 

2. 3 Kum ba ra Ba ğış la rı 5.424,13 YTL

4-Yurt dı şı Ba ğış la rı 57.271.12 YTL

4.1 Yurt dı şı Ba ğış la rı 57.271.12 YTL

De net le yen; S.M.M.M. EROL ÇE LEN

2005 YI LI 218.898,87 YTL

1- Üye Ai dat la rı 1.609.20.-YTL

2- Yur ti çi Spon sor luk Ba ğış la rı 217.289.67.-YTL 

2.1 Ay ni Spon sor luk Ba ğış la rı 3.542.58.-YTL

2.2 Nak di Spon sor luk Ba ğış la rı 109.000.34.-YTL 

2.3 WEB POS Kam pan ya Ba ğış la rı 1.225.00.-YTL

2.4 Ge le ce ğe Des tek Kam pan ya Bağ. 1.156.00.-YTL

2.5 SMS Kam pan ya Ba ğış la rı 75.015.00.-YTL

2.6 Kum ba ra Kam pan ya Ba ğış la rı 27.350.75.-YTL

De net le yen; S.M.M.M. CEY HUN GÜL ŞEN

2006 YI LI 310.214,71 YTL

1- Üye Ai dat la rı 1.610.00.-YTL

2- Yur ti çi Spon sor luk Ba ğış la rı 308.604.71.-YTL 

2.1 Ay ni Spon sor luk Ba ğış la rı 45.785.58.-YTL

2.2 Nak di Spon sor luk Ba ğış la rı 213.846.12.-YTL 

2.3 WEB POS Kam pan ya Ba ğış la rı 270.00.-YTL

2.4 SMS Kam pan ya Ba ğış la rı 22.060.00.-YTL

2.5 Kum ba ra Kam pan ya Ba ğış la rı 26.643.01.-YTL

De net le yen; S.M.M.M. CEY HUN GÜL ŞEN
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Yu ka rı da ki tab lo dan açık ça an la şı la ca ğı gi bi, 1999 yı lın da
bi zi Tür ki ye’nin en gü ve ni lir ku rum la rı nın ba şı na yer leş ti ren
hal kı mız ba ğış la rıy la da bu nu des tek le di. An cak 2000 yı lın da
do zu ar tan ka ra la ma kam pan ya la rı 2001 ve 2002 yı lın da bi ze ya -
pı lan ba ğış la rı cid di şe kil de dü şür dü. 2003 yı lı ile bir lik te, her
şe ye rağ men ses siz se da sız sür dür dü ğü müz ça lış ma la rı mız ve is -
tik ra rı mız sa ye sin de AKUT’a ya pı lan ba ğış lar ye ni den ya vaş da
ol sa art ma ya baş la dı. 2004 ve 2005 yıl la rın da ye ni bir pro je ola -
rak baş lat tı ğı mız SMS kam pan ya mı zın da, ya ni fa tu ra lı GSM
ope ra tör le rin den 2930’a AKUT ya zı lı bir me saj yol la ya rak 5’er
YTL ba ğış ya pan du yar lı va tan daş la rı mız sa ye sin de AKUT bi -
raz da ha ra hat la dı. 2006 yı lın da an la şıl maz bir şe kil de RTÜK’ün
AKUT’un SMS kam pan ya sı nı te le viz yon lar da ya yın lat ma ma
ka ra rı ile ne ya zık ki SMS’ler den ge len ba ğış lar cid di şe kil de
düş tü. Yi ne 2006 yı lın da LE VI STRA USS Vak fı, bir lik te yap tı -
ğı mız bir pro je kar şı lı ğın da 55.000 usd (82.282,50 YTL) ba ğış
yap tı AKUT’a, ki 2006 yı lı ba ğış la rı nı yük sel ten ka lem de as lın -
da bu ol du. 2006 yı lın da gör kem li bir ge ce ile 10. yı lı nı kut la yan
ve ka lı cı lı ğı nı is pat eden AKUT’a hal kı mız 10. yı lı mız ve si le si
ile ar tan bir ya kın lık gös ter di. Bü tün ka ra la ma kam pan ya la rı na
rağ men doğ ru bil di ği yol dan ay rıl ma yan AKUT’a ya pı lan des -
tek ler art ma ya baş la dı. 

Yi ne ye ri gel miş ken bi zi ra hat sız eden bir ko nu yu da siz le
pay laş mak is ti yo rum. AKUT son de re ce kı sıt lı im kân lar la bu gü -
ne dek ger çek leş tir di ği bu ka dar ça lış ma nın ya nı sı ra bir de oto -
mo bil ver gi si di ye dev le te top lam da 79.527,90 YTL öde miş bir
ku rum dur. Bu bi zi çok zor la yan ko nu yu Ma li ye Ba ka nı mız sa -
yın Ke mal Una kı tan’la 3 de fa kar şı lık lı gö rüş tü ğüm ve çö zü le -
ce ği yö nün de söz al dı ğım hal de bir so nuç ala ma dık he nüz. Ku -
ruş ku ruş hal kı mız dan top la dı ğı mız ba ğış la rı üs tüs te ko yup oto -
mo bil ver gi si ola rak öde mek bi ze çok ağır ge li yor. So nuç ta biz
bu araç lar la ge lir ge ti ri ci ve ya key fi bir ha re ket yap mı yo ruz ki,
ka mu ya ra rı na olan ça lış ma la rı mı zı sür dür me ye ça lı şı yo ruz. 
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TÜM YIL LA RA AİT 

AKUT’UN ÖDE Dİ Ğİ TA ŞIT VER Gİ LE Rİ

DÖ NE Mİ TU TA RI

2000 3,389.14

2001 6,200.81

2002 9,120.03

2003 27,484.95

2004 3,306.70

2005 8,911.00

2006 10,176.27

2007 10,939.00

Toplam 79,527.90

El bet te ki ka nun la ra % 100 say gı lı bir STK ola rak, ken di mi -
ze bir ay rı ca lık is te mi yo ruz, ama en azın dan araç ver gi le ri nin bi -
zim zor luk la top la dı ğı mız ba ğış lar dan öden me si ye ri ne sa de ce
bu ko nu için bi ze ak ta rı la cak baş ka bir kay nak tan kar şı lan ma sı -
nı is ti yo ruz. Ma li ye Ba ka nı mız dan is te di ğim de buy du açık ça sı.
Bü yük öz ve ri mi ze rağ men her araç ver gi le ri ni öde me dö ne mi,
kum ba ra lar dan 0.5 YTL, 1 YTL’le ri top la yıp ver gi bor cu mu zu
denk leş tir me ye ça lış mak bi ze ağır ge li yor. (Ek: 39)

Ki ta bı mın bu ra ya ka dar olan kıs mın da, he nüz AKUT’a özel -
lik le 2000 yı lıy la bir lik te ar tan en gel le me, ka ra la ma, ka mu oyu
önün de say gın lı ğı nı kü çük dü şür me, hat ta fi nans kay nak la rı nı
kes me ça lış ma la rın dan bah set me di ğim için, 2005 yı lı son la rın da
acil du rum yö ne ti mi ko nu la rın da ne den eği tim, de net le me ve da -
nış man lık hiz met le ri ne gir di ği miz ko nu su na da de ğin mek is ti -
yo rum. 

Biz AKUT’a gö nül ver miş ve gö nül lü lü ğü, kar şı lık sız yar dı -
mı ha ya tı nın mer ke zi ne oturt muş ama bin tür lü en gel le bo ğuş -
mak tan bık mış, ken di ni bu tür ko nu lar da yıl lar içe ri sin de ge liş -
tir miş genç in san lar ola rak, bi ri cik AKUT’umu zu ayak ta tu tup
va ta nı mı za, mil le ti mi ze kar şı lık sız gö tür dü ğü müz hiz met le rin
de va mı nı sağ la ya bil mek için bir gün bir ka rar ver dik, ver mek
zo run da kal dık. Ma dem hayatımızı zorlaştırmak için, ça lış ma la -
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rı mı zı en gel le mek için her tür lü if ti ra yı atıp, ka ra la ma kam pan -
ya la rı ya pıp, hat ta ka mu oyu na ulaş ma mı zı bi le en gel le yip der -
ne ği mi ze ba ğış ya pıl ma sı nı kes mek is ti yor lar, o za man biz de
ken di fi nans kay nak la rı mı zı ken di miz ya ra tı rız de dik. 

Ni te kim bu amaç la bir ik ti sa di iş let me kur duk ve bü tün bu
tür ça lış ma la rı bu ha vuz da top la dık. Bu sa ye de bir yan dan
AKUT’un bil gi bi ri ki mi ni ti ca ret oda la rı, sa na yi oda la rı, teks til,
çi men to, ban ka cı lık gi bi bü yük sek tör ler le pay la şır ken, bir yan -
dan da AKUT’a gö nül ver miş eğit men ola rak ye tiş miş ar ka daş -
la rı mı zın bu ya pı dan ge çim le ri ni sağ la ma, hem de AKUT’a
mad di an lam da des tek sağ la ma im kâ nı bul duk.

Ya ni biz hem gö nül lü ğü mü zü, hem de ba zı la rı mız pro fes yo -
nel işi mi zi AKUT’u ya şa ta cak şe kil de ta sar la dık, ta sar la mak zo -
run da kal dık.

Bu sü reç te dün ya da bi zi ya vaş ya vaş ta nı ma ya baş la dı. 1981
yı lın dan bu ya na dün ya nın 60’tan faz la ül ke sin de, 1800 ci va rın -
da si vil gi ri şim ci yi des tek le yen ve Türkiye’de etkin çalışan AS -
HO KA ad lı si vil gi ri şim ci des tek le me prog ra mı, AKUT’ta yap -
tı ğım ça lış ma lar ne de niy le be ni de prog ra ma da hil et me ye ka rar
ver di. (Ek: 40) Kar şı lık sız bir kişisel fon gi bi dü şü nü le bi le cek
olan bu prog ram çer çe ve sin de, AKUT’ta ki ça lış ma la rı mı da ha
ra hat sür dü re bil me me des tek ver mek ama cıy la 3 yıl bo yun ca her
ay yak la şık 900 usd gi bi bir pa ra yı be nim adı ma ya tır dı lar. Bu
pa ra bi zim an la yı şı mı za gö re AKUT’un, AKUT’lu la rın hak kı dır
ve ben hak et me di ğim hiç bir şe yi ka bul ede mem. 33.000 dolar
ci va rın da ki bu pa ra yı da ol du ğu gi bi AKUT’a ba ğış la dım ve
AKUT’un ih ti yaç la rı için kul la nıl mak üze re 7 Yö ne tim Ku ru lu
üye si nin ona yıy la kul la nıl mak üze re bir sis tem kur duk.

Dün ya bi zi il gi ve tak dir le iz ler ken, bu ka dar ağır ve zor bir
ko nu da öz gün olan mo de li mi zi %100 gö nül lü lük le yıl lar dır na -
sıl ayak ta tu ta rak sü rek li ge liş tir di ği mi zi an la ma ya ça lı şır ken,
içe ri de baş ka he sap lar baş la mış tı bi le... 
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EK: 9

Akşam gazetesi
21.12.1997

Hürriyet gazetesi 05.04.1997
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Akşam gazetesi
27.12.1997
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Milliyet gazetesi, 23.05.1998
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Hürriyet Akdeniz,
28.05.1999

Hürriyet gazetesi,
21.12.1998
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EK: 10

EK: 11

Yenilikçi Vitrin gazetesi, 18.12.1998

Sabah gazetesi, 29.06.1998
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Milliyet gazetesi, 30.06.1998

Akşam gazetesi, 29.06.1998
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Milliyet gazetesi, 30.06.1998

Fi nan sal Fo rum, 26.07.1998

Ak şam ga ze te si, 07.08.1998
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Hür ri yet ga ze te si, 30.08.1998

Radikal gazetesi, 30.08.1998



❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏192

EK: 12

AKUT’un kamu yararına çalışan dernek belgesi
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ABD Başkanı Bill Clinton’la birlikte, 18.11.1999

EK: 13

Hürriyet gazetesi,
19.11.1999.
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Ak şam gazetesi, 02.09.1999

Tür ki ye ga ze te si, 18.05.1999
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Cum hu ri yet ga ze te si, 02.09.1999 



❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 197
Za

 m
an

ga
ze

te
si

, 2
1.

08
.1

99
9

Tür ki ye ga ze te si,
29.09.1999

Milliyet Pazar eki, 29.08.1999
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Aktüel dergisi, 02.09.1999

Marketing Türkiye,
01.10.1999
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İstiklal gazetesi, 02.09.1999

Radikal gazetesi, 02.09.1999
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02.09.1999, Star gazetesi.

Türkiye gazetesi,
02.09.1999
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28.08.1999, 
Radikal gazetesi.

Güneş gazetesi, 03.09.1999
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Sabah gazetesi, 27.08.1999
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Zaman gazetesi, 07.09.1999

Bursa (yerel gazete), 1999
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Akşam gazetesi,
08.10.1999

Aktüel dergisi, 1999.
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Bizim Gazete, 11.08.1999

EK: 14

Sabah ga ze te si, 01.09.1999

Yeni Asır ga ze te si
17.04.1999
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Kocaeli gazetesi,
10.05.2000

Bursa 2000 ga ze te si,
15.09.1999

Bursa 2000 
ga ze te si,

15.10.1999
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Za man ga ze te si, 16.11.1999

Radikal ga ze te si, 19.10.1999
Egeli Sabah ga ze te si, 02.10.1999
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Bakış ga ze te si, 01.09.1999

Milliyet ga ze te si, 
04.09.1999

Hürriyet ga ze te si, 
12.09.1999

Yeni Asır ga ze te si, 02.10.1999

Dünya ga ze te si, 28.09.1999

�
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Bursa 2000 ga ze te si, 23.09.1999

Egeli Sabah ga ze -
te si, 20.11.1999
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Hürriyet ga ze te si, 22.04.2001

Hürriyet ga ze te si,
30.05.2000

Öncü ga ze te si, 09.11.1998

Sabah ga ze te si, 07.09.1999
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Sabah ga ze te si İstanbul,
30.11.1999

Sabah ga ze te si,
04.10.1999

Hürriyet ga ze te si, 31.03.2001

�

�
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İntermedya, 05.09.1999

Hürriyet gazetesi, 08.07.2000
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Milli Gazete, 06.12.1999

İstanbul eki, 08.02.2000

18.05.2003
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Hür ri yet Ege ga ze te si,
02.12.1999

Hür riyet gazetesi, 21.03.2000

EK: 15

Mil li yet ga ze te si, 13.09.1999

Ye ni Asya ga ze te si, 16.12.1999



❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 215

Cumhuriyet gazetesi, 18.09.1999

Öncü gazetesi, 14.01.2000

Nokta dergisi, 26.09.1999
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Milliyet gazetesi, 26.10.1999

Ak şam ga ze te si, 26.09.1999

Mil li yet ga zetesi, 24.09.1999

Pos ta ga ze te si, 27.09.1999
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TBMM Eski Başkanlarından Yıldırım Akbulut’tan plaket alırken

Alem dergisi, 06.10.1999
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Milliyet gazetesi,
31.10.1999

AKUT merkezindeki plaketler ve ödüller...
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EK: 16

Güneş gazetesi, 09.09.1999

Sabah gazetesi, 09.09.1999
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Hürriyet gazetesi, 09.09.1999

Milliyet gazetesi, 09.09.1999
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Takvim gazetesi, 09.09.1999
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TASEAD ilanı, 26.09.1999
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EK: 17

Sabah ga ze te si,
23.09.1999

Gözcü ga ze te si,
24.09.1999

Hür ri yet ga ze te si, 24.09.1999
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Tür ki ye ga ze te si, 16.01.2000

Sabah ga ze te si,
26.09.1999
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EK: 18
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Milliyet gazetesi, 01.02.2001
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Hürriyet gazetesi Akdeniz, 02.02.2001

Cumhuriyet gazetesi, 03.02.2001
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Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem tarafından AKUT’a gönderilen teşekkür
mektubu.

Sabah gazetesi, 23.02.2001
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Hürriyet gazetesi, 12.03.2000

EK: 19

Zaman gazetesi, 12.03.2000
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Posta gazetesi, 13.03.2000
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Radikal gazetesi, 29.12.2003

EK: 20
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EK: 21
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Yeni İleri, 14.05.2000 

EK: 22
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Antalya Express, 15.12.2000

Hürriyet gazetesi, 16.12.2000
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AKUT’tan Giresun’da çığda arama kurtarma eğitimi...

AKUT’tan Özel Harekat Polis Timine arama kurtarma eğitimi, Aralık 2002.
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Milliyet gazetesi, 30.11.2002

EK: 23

Cumhuriyet gazetesi, 24.12.2002
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Cumhuriyet gazetesi,
10.01.2002
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AKUT Bingöl Ekibi

EK: 24
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14 Şubat 2006, Bingöl gazetesi.
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Bingöl’ün Sesi gazetesi, 27.01.2004.



❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 241

EK: 25

AKUT Türkiye toprak haritası...
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Tempo dergisi, 15-21.04.2004.
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AKUT 81 ile ulaştı

Mavi Dünya gazetesi, 01.07.2004
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EK: 26

AKUT’tan çocuklarımıza, 5.000
okul çantası...

AKUT’tan öğrencilere 
10.000 çocuk kitabı

Hakkari İlsesi gazetesi, 29.10.2005

�
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Afyonkarahisar Görüntü, 16.09.2006
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Takvim gazetesi, 17.08.2003

Akşam gazetesi, 21.08.2003

EK: 28
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AKUT’tan organ bağışı kampanyalarına destek...

EK: 29
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EK: 30

Hürriyet gazetesi, 29.04.20046



❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 253

Şu
ba

t 2
00

7 
ta

ri
hl

i, 
kü

re
se

l ı
sı

nm
ay

a 
di

kk
at

 tı
rm

an
ış

ı..
.

EK: 31
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EK: 32

Zaman gazetesi, 29.03.2000

Türkiye gazetesi, 16.10.2002 Sabah gazetesi
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Hürriyet gazetesi, 14.05.2000

Milli Gazete, 27.12.2003
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Olay gazetesi, 09.08.2006
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AKUT’tan tatbikat, 15.05.2003

Yeni İleri gazetesi,
18.12.1999
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Batman Postası, 22.04.2003

Hürriyet gazetesi, 22.05.2000



❏  AKUT’un Öyküsü ❏ 259

Posta gazetesi, 23.10.2003

Milliyet gazetesi, 22.02.2002



❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏260

Hürriyet gazetesi, 25.05.2001
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Zaman gazetesi, 08.05.2002

Hürriyet gazetesi, 04.07.2000
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Star gazetesi, 08.11.2003

Posta gazetesi / Hürriyet gazetesi

�

�
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Hürriyet gazetesi, 08.05.2007
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Körfez’deki okullara AKUT’tan deprem tatbikatı...
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AKUT’tan Atatürk’e bağlılık mesajı
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Hürriyet gazetesi, 25.11.1999

EK: 33

Star gazetesi, 15.12.1999
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Kapital dergisi, Nisan 2007 

EK: 34
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EK: 35

Ali Na suh MAH RU Kİ, 21 Ma yıs 1968’de İs tan bul’da doğ du, ilk
ve or ta öğ re ni mi ni Şiş li Te rak ki Li se si’nde ta mam la dık tan son ra
1992 yı lın da Bil kent Üni ver si te si İş let me Fa kül te si’nden me zun
ol du. Dağ cı lık la 1988 son la rın da, isim ba ba lı ğı nı ve üç yıl bo -
yun ca baş kan lı ğı nı yap tı ğı Bil kent Üni ver si te si Do ğa Spor la rı
Top lu lu ğu’nda – DOST’ta - ta nış tı. Ya zar, fo toğ raf çı ve pro fes yo -
nel spor cu olan Mah ru ki, dağ cı lık, ma ğa ra cı lık, ya maç pa ra şü -
tü, alet li da lış, mo tor spor la rı, yel ken ve bi sik let spor la rı yap -
mak ta dır. 

1992 - 1994 yıl la rı ara sın da, Sov yet As ya’nın en yük sek
(7000 met re nin üze rin de) beş da ğı na tır ma na rak, (Khan Teng ri –
Le nin – Kor je nevs koy – Com mu nism – Po be da) Rus ya Dağ cı lık
Fe de ras yo nu ta ra fın dan ve ri len “Kar Le opa rı” ün va nı nı alan az
sa yı da ki ba tı lı dağ cı dan bi ri ol du. Dün ya nın en zor lu ve teh li ke -
li 7000’lik dağ la rın dan bi ri olan Po be da Da ğı’nın 8. so lo tır ma -
nı şı nı yap tı.   

1995 yı lın da, Eve rest Da ğı’na tır ma nan ilk Türk ve dün ya da -
ki ilk müs lü man dağ cı ol du. 

1996 yı lın da, Ca mel Trophy Türk ta kı mı na gi re rek Ka li man -
tan’da Tür ki ye’yi tem sil et ti ve ekip ola rak, Ta kım Ru hu de ğer -
len dir me sin de dün ya ikin ci si, ge nel so nuç lar da dör dün cü lük el -
de et ti ler. Ay nı yıl, dün ya nın ye di kı ta sı nın her bi ri nin en yük sek
da ğı na tır man ma yı içe ren, “Ye di Zir ve ler” pro je si ni ta mam la yan
dün ya da ki 46. dağ cı ve en gen ci ol du. (Bu dağ lar; Eve rest,
Acon ca gua, Vin son, Ki li man ja ro, Mc. Kin ley, Elb ruz, Kos ci us -
ko’dur.)

1997 yı lın da, mo to sik let ile Tür ki ye, İran, Pa kis tan, Hin dis -
tan, Ne pal ve Sık kım’ı içe ren 21.000 ki lo met re lik bir yol cu luk
yap tı. 8201 met re lik Cho Oyu Da ğı’na yap tı ğı tır ma nış la, Tür ki -
ye’nin en yük sek so lo tır ma nı şı nı ger çek leş tir di.

1998 yı lın da, 8516 met re lik Lhot se Da ğı’na yap tı ğı tır ma nış -
la, Tür ki ye’nin en yük sek ok si jen siz tır ma nı şı nı ger çek leş tir di.
Ay nı yıl 8163 met re lik Ma nas lu da ğı nı de ne di. 

2000 yı lın da, dün ya nın en zor lu ve teh li ke li dağ la rı nın ba -
şın da ge len, dün ya nın 2. yük sek da ğı  8611 met re lik K2 da ğı nın
ilk Türk tır ma nı şı nı, ok si jen siz ola rak ger çek leş tir di.  
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2001 yı lın da, Ku zey Alas ka’nın son de re ce sert ik li mi ve
coğ raf ya sın da, çok özel ola rak ha zır la nan “Ark tik Ko şul lar da
Ha yat ta Kal ma” eği ti mi al dı. 7546 met re lik Muz tag Ata Da ğı’na
tır man dı. (Tür ki ye’nin en yük sek ka yak lı tır ma nı şı.)

2002 yı lın da, Hi ma la ya la rı mo to sik let le aşa rak Ba tı Ti bet’te -
ki kut sal Ka ilash da ğı nı ve Eve rest Da ğı’nın Ana Kam pı nı zi ya ret
et ti. 

2003 yı lın da bu gü ne dek sa de ce bir kez ger çek leş ti ri len,
dün ya nın en ku ze yin de ki 7000 met re den yük sek dağ olan Po -
be da Da ğı’nın kış tır ma nı şı nı de ne di. 

2003 - 2004 yı lı, 55. Dö nem Mil li Gü ven lik Aka de mi si eği -
tim – öğ re tim dö ne mi ni, bu gü ne dek ilk kez si vil top lum ör güt -
le rin den ka bul edi len bir mü da vim ola rak ba şa rı ile ta mam la -
mış tır.  

2004 yı lın da, Ku zey Hin dis tan’ın Hi mac hal Pra desh, La -
dakh, Zans kar ve Keş mir eya let le ri ni içe ren, “5602” ve “5328”
met re ler le dün ya nın en yük sek araç kul la nı la bi len yol la rı nın
aşıl dı ğı bir mo to sik let se ya ha ti ger çek leş tir di.  ABD’nin 4 fark lı
eya le tin de, 4 üni ver si te, 2 do ğa da li der lik oku lu, 5 ara ma ve kur -
tar ma eki bi ve 3 Türk der ne ğin de dağ cı lık, li der lik, ara ma ve
kur tar ma, Tür ki ye ve Türk Genç li ği ko nu la rın da se mi ner ler ver -
di ve ko nuş ma lar yap tı. 

Ara ma Kur tar ma Der ne ği – AKUT ku ru cu üye si ve baş ka nı,
Ulu sal Gü ven lik ve Stra te jik Araş tır ma lar Der ne ği – UG SAD,
Tür ki ye Mil li Olim pi yat Ko mi te si, Su al tı Araş tır ma la rı Der ne ği –
SAD ve Gez gin ler Ku lü bü üyesidir. Bah çeşehir Üniver sitesi'nde
"Takım Çalış ması ve Lider lik" der si ver mek te ve bu konular da
motivas yon seminer leri düzen lemek tedir. Hür riyet ve Cum -
huriyet gazeteleri ek lerin de ve NOK TA der gisin de köşe yazar lığı
yap mış tır ve çeşit li televiz yon kanal ların da bel gesel prog ram ları
hazır lamış tır. Halen ELEGANS der gisin de yaz mak tadır.

Eser leri: Yapı Kredi Yayın ların dan; 1995 - Bir Dağ cının Gün -
cesi, 1995 - Everest'te ilk Türk, 1996 - Bir Hayalin Peşin de,
1999 - As ya Yol ları, Himalayalar ve Ötesi, Kapital Yayın ların -
dan; 2002 - Yer yüzü Gün cesi, Gün cel Yayın cılık tan; 2007 -
Vatan Laf la Değil Ey lem le Sevilir. 

ww.nasuh mah ruki.com
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Sabah gazetesi, 18.09.1994
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Hürriyet gazetesi, 01.10.1994
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Everest’in ilkleri listesi...

Rusya Dağcılık
Federasyonu’nun verdiği Kar
Le opa rı un va nı bel ge si.

1995: Nasuh Mahruki Became the first Turkish and Muslim climber in
the world to climb Mt Everest. Mav 1995.
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Milliyet gazetesi, 01.05.1996

Off-Roader dergisi, Haziran 1996.
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Şubat 1997 tarihli Best dergisi.
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Şubat 1997 tarihli Best dergisi.
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Şubat 1997 tarihli Best dergisi.
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Rus ya Dağ cı lık Fe de ras yo nu ona "Kar Le opa rı" la ka bı nı tak tı. Bu aca ba
Türk dağ cı Na suh Mah ru ki hız lı tır ma nı yor mu de mek? Evet ama hep si
bu de ğil; Na suh bir kaç yıl dır ol duk ça şaş maz bir ri tim le ger çek leş tir me
zin ci ri nin hal ka la rı nı bir bi ri ne bağ lı yor. Bir bu çuk yıl dan bi raz da ha kı sa
bir sü re de; Eve rest'e, Acon ca gua'ya, Vin son'a, Ki li man ja ro'ya, Elb ruz'a,
Mc.Kin ley'e ve Kos ci us ko'ya, ya ni kü re nin her kı ta sı nın en yük sek zir ve -
le ri ne tır man dı. Ta bii ki bu per for man sı gös te ren ilk ki şi o de ğil. (Şu an -
da 60 ka dar in san bu yıl maz mey dan oku ma yı ger çek leş tir miş du rum da.)
Bu nun la be ra ber O, ilk Türk, ilk Müs lü man ve en gen ci. Özel lik le de
dün ya nın ça tı sı na "yal nız ca" ula şan ilk Türk ve müs lü man. 

Na suh, Rus ya'da 7000 met re den yük sek beş zir ve ye ulaş tı; Khan-
Teng ri (7010m.), Le nin (7134m.), Eu ge nia Kor je nevs ka ya (7105m.), Com -
mu nism (7495 m.) ve hep si ni de gü zel lik le so nuç lan dır mak için, so lo Po -
be da (7439 m.); lüt fen.

Dağ cı lık ye te nek le ri nin öte sin de Na suh ya zı yor ve yol cu luk la rın dan
sa yı sız de ğer li fo toğ raf lar ge ti ri yor. Şu an da Tür ki ye’de dağ cı lık, Eve rest
ve ko va la dı ğı ha yal ler üze ri ne, İs tan bul’un sa yı sız ki tap çı la rı nın ço ğun da
bu lu nan üç ki ta bı ya yım lan mış du rum da. 

Bi zim "Kar Le opa rı", 29 ya şın da gü zel bir par kur ger çek leş tir di; tut ku -
su nun da yar dı mıy la, bu ra da kal ma ya cak gi bi gö rü nü yor. Za ten Ey lül ve
Ekim'de Cho Oyu'da bulunan Ver tical ekibi de Nasuh'u oradan geçer ken
gör düler. 

Yıl dırım gibi hızıy la, mükem mel ve sürat li bir tır manış la "Tür kuaz
Tan rıça"ya dam gasını vur du. Şim diden K2'nin hayal lerini kur maya baş -
ladı bile... 

Ver tical der gisi Aralık 1997.

Ara lık 1997 ta rih li Ver ti cal der -
gi sinde Nasuh Mahruki hakkın-
da çıkan; “Türk gibi güçlü mü
dediniz?” başlıklı yazı ve Türkçe
çevirisi.
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Enduro Club dergisi

Moto News dergisi 
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Turkish Daily News gazetesi, 05.07.1998
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The Nation / Pakistan, 26.05.2000
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(Üstte) Hür ri yet ga ze te si, 26.08.1999 ve (sağ sayfada) ay nı ta rih li ga ze te de 
ha be rin de vamı.

EK: 36
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EK: 37

Posta gazetesi, 22.12.2003 �
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Hürriyet gazetesi, 22.12.2003
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AKUT, Ermeni Soykırımı
yalanlarına karşı Türk
ulusunu göreve çağırıyor

EK: 38

EK: 39

Kumbaralardan çıkan paraların sayılması
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ASHOKA - Leading Social Entrepreneurs

EK: 40
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ASHOKA - Leading Social Entrepreneurs


