
3. Bölüm

KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR

❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 289

Karşımıza Çıkartılan Engeller
Hakkımızda Yapılan Kirli Bilgi Çalışmaları

İskender’in Kazasının Ardından Yaşananlar
Fatih Altaylı ile Yaşanan Sorunlar ve Teke Tek Programı

Hıncal Uluç ve SABAH Gazetesi ile Yaşanan Sorunlar
AKUT’a Kimler Neden Saldırıyor



Bir ca nı da ha ölü mün elin den çe kip ala bil mek uğ ru na bir en kaz -
dan di ğe ri ne, sel ler den çığ la ra, dağ lar dan üc ra köy ler de ki acil
du rum la ra koş tu rur ken gün ge le cek, bi ze kah ra man lık pa ye si ni
al tın tep si de su nan lar, giz li he sap la rı uğ ru na bi zi kur ban et me ye
de ka rar ve re cek ler di. Biz ne kah ra man lı ğı ne de kur ban lı ğı is -
te dik; bü tün yap tı ğı mız biz den ön ce ki ler gi bi, ko şul suz bağ lı ol -
du ğu muz bu eş siz va ta na hiz met et me ye ça lış mak tı...

Göl cük Dep re mi’nde yap tı ğı mız ba şa rı lı ça lış ma la rın ma ne -
vi hu zu ru ile evi mi ze dön dük, dön dük ten son ra da yo ğun luk el -
bet te ki haf ta lar ca sür dü. Med ya’nın yo ğun il gi si ile ka mu oyu
AKUT’un her şe yi ni ya kın dan ta kip ede bil di. Der ken ha ya tı mız
ka rış ma ya baş la dı. Hiç bek le me di ği miz, öy le si ne yo ğun bir sal -
dı rı sü re ci ne gir dik ki, bu ka dar cep he nin bir bi rin den ko puk ve
ba ğım sız ola rak na sıl pe şi sı ra açıl dı ğı nı; sta tü ko cu la rın ve dü -
ze nin için de ki her tür lü pis li ği ile de vam et me si ni is te yen le rin,
bir bi ri ile doğ ru dan ile ti şi mi ol ma sa da, do lay lı ola rak bu ka yıp -
lar la do lu sü re cin de va mın da men fa ati olan la rın or tak bi lin ci nin
ürü nü ol du ğu nu an cak yıl lar son ra an la ya bil dim. 

Bu ra dan son ra sı, en zor ve teh li ke li dağ la ra tır man mak tan
ve ya en teh li ke li en kaz lar da ça lış mak tan da ha zor ve da ha acı lı
bir sü reç ola rak kar şı mı za çık tı. Gö nül lü lük le, hiç bir kar şı lık
bek le me mek le, iyi ni yet le, fe da kâr lık la, ko şul suz mil let ve va tan
sev gi siy le in san la rı mı za ör nek ol ma mız; da ha açık ifa de ile du -
ra ğan lık tan, umur sa maz lık tan, vur dum duy maz lık tan ve sis te min
ken di ko kuş muş lu ğun dan bes le nen sta tü ko yu, sa de ce bir pa ra -
dig ma-zi hin ha ri ta sı de ği şi mi ifa de si ola rak bi le teh dit et me miz,
bu top rak lar da ki azın lık ta olan ama gü cü elin de tu tan sta tü ko cu
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ve de ği şim düş ma nı gru bun dik ka tin den kaç ma dı. Hiç bek le me -
di ği miz ve hiç ha zır lık lı ol ma dı ğı mız ya lan, iha net, kü çük çı kar
he sap la rı, aşa ğı lık iş bir lik le ri ve giz li he sap lar la mü ca de le et -
mek zo run da kal dık. Ken di mi zi gö nül lü ça ba mı za bü yük bir
coş kuy la o ka dar kap tır mış tık ki, sır tı mız dan vu ru lun ca ya dek
bu tür ah lak sız ve al çak ça sal dı rı la ra kar şı bir sa vun ma kal ka nı
ge liş tir me yi akıl ede me dik. “Bi ze ol maz”, “bi ze ni ye böy le dav -
ran sın lar ki”, “bi zim ki me ne za ra rı mız ola bi lir ki”, “can kur ta -
ran bir ekip ki mi, ni ye ra hat sız ede bi lir ki”, “hiç bir ti ca ri ama cı
ve eko no mik pay la şım kav ga sı ol ma yan bir alan da ön cü ola rak
gö nül lü ve bu ka dar iyi ni yet li bir ça ba kim le so run ya şa ya bi lir
ki”, gi bi son de re ce sa fi ya ne dü şün dü ğü müz için, ka pa lı ka pı lar
ar dın da bi ze bi çi len se nar yo lar dan son ana dek ha be ri miz ol ma -
dı. AKUT ola rak bel ki de yap tı ğı mız en önem li stra te jik ha ta lar -
dan bi riy di bu; bü yü me mi zin ve güç len me mi zin da ha doğ ru su
tem sil et ti ği miz de ğer le rin bü yü me si nin ve güç len me si nin dı şa -
rı da ya ra ta bi le ce ği po tan si yel teh li ke le ri ama tör lü ğü müz den do -
la yı ön gö re me dik. AKUT’un ku rul du ğun dan bu ya na viz yo nun -
dan ve stra te ji sin den so rum lu ki şi ola rak, bu ha ta da ki bü yük pa -
yı mı, hu zur la rı nız da çok üzü le rek ka bul edi yo rum.

Ben so nuç ta bir dağ cı, gez gin, ara ma kur tar ma cı yım; bi le -
mem ki bu tür şey le ri...

Epi kür gö ze bat ma dan ya şa ma yı öne rir akıl lı in sa na, çün kü
ona gö re; bir adam güç len dik çe, gü cüy le oran tı lı ola rak onu kıs -
ka nan la rın, ona ra kip olan la rın sa yı sı, do la yı sıy la ona za rar ver -
mek is te yen le rin sa yı sı ar ta cak tır. Gü cü ve ak lı sa ye sin de bu tür
bir şans sız lık tan ka çı na bil se bi le, böy le bir du rum da hu zur lu bir
ha yat ve hu zur lu bir ruh ha li müm kün ol ma ya cak tır. Bu na gö re
akıl lı adam, düş man lar edin me mek ve hu zur lu bir ha yat sür mek
için fark edil me den, gö ze bat ma dan ya şa ma ya ça lı şa cak tır.

Keş ke biz den ön ce ki ya kın dö nem ku şak lar ken di le rin den
ön ce ki ku şak la rın ya rı sı ka dar öz ve ri li, du yar lı ve dik kat li ol sa -
lar dı da bi ze bu se çe ne ği bı rak sa lar dı. Eğ riy le doğ ru nun bu ka -
dar bir bi ri ne ka rış tı ğı bir ül ke de yü re ğin de bi raz cık vic da nı olan
hiç kim se ken di ni bu du rum da ki ül ke si nin so run la rın dan so yut -
la ya maz. Bel ki ile ri de, ül kem ken di ni to par lar sa dü me ni mi Epi -
kür’ün öner di ği ta ra fa da çe vi re bi li rim; ama bu gün, tır ma nıl maz
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de nen bü tün dağ la ra tır man ma, aşıl maz de nen bü tün en gel le ri
aş ma, kar şı ma çı kan bü tün ej der ha lar la dö vüş me za ma nı...

KAR ŞI MI ZA ÇI KAR TI LAN EN GEL LER

17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi sı ra sın da, da ha en kaz lar dan
bur nu mu zu çı ka ra ma mış bir hal de ge ce gün düz, uyu ma dan, din -
len me den, doğ ru dü rüst bir şey ye me den en kaz dan en ka za koş -
tu rur ken, dö ne min Sağ lık Ba ka nı “AKUT’çu lar şov ya pı yor,
hak la rın da so ruş tur ma aç tı ra ca ğım” di ye, bü tün ka mu oyu nu kız -
dı ran bir açık la ma yap tı. (Ek: 41) Dep rem ha be ri ni alır al maz
her şe yi mi zi bı ra kıp, hiç bir kar şı lık bek le me den koş tur du ğu muz
Ada pa za rı’nda, Göl cük’te, Ya lo va’da, De ğir men de re’de
AKUT’lu lar ola rak, bı ra kın ev de bı rak tı ğı mız ai le le ri mi zi, en -
kaz al tın da her tür lü teh li ke yi gö ze alıp mü ca de le eden ekip ar -
ka daş la rı mı zın bi le ne re de ve na sıl ol duk la rı nı bi le me den, sa de -
ce önü müz de ki kor kunç zor luk lar la bo ğu şur ken, dev le tin üst dü -
zey yet ki li si bi ze dam ga yı vur muş tu bi le... 

Sağ lık Ba ka nı’nın bu söz le rin den va zi fe çı ka ran Ötü ken ad lı
bir web say fa sı hak kım da ya lan yan lış bil gi ler le do lu öy le bir
kir li bil gi ça lış ma sı baş lat tı ki, beş yıl son ra yap tık la rı ha ta yı an -
la ma la rı na rağ men bu sü reç içe ri sin de şah sı ma ve be nim üze -
rim den AKUT’a ne ka dar za rar ver dik le ri ni si ze an la ta mam. 

İs met Ber kan Ra di kal ga ze te sinde 25 Ağus tos 1999 ta ri hin -
de, bu web say fa sın dan ken di si ne yol la nan ile ti le rin ba zı la rı nı
kö şe sin de oku yu cu la rıy la pay laş tı. Hür ri yet ga ze te si de 28
Ağus tos 1999 ta ri hin de, Ötü ken’in AKUT ve Na suh Mah ru ki
hak kın da ki id di ala rı nı, Ötü ken için dü şün dü rü cü ola rak de ğer -
len dir miş ti. (Ek: 42)
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İş te Ötü ken’in id di ala rı;

Yok sa sen de YA HU Dİ’mi sin?? Ma son? 

Şu nu bil ye ter; Bun la rın her iki si de as la İN SAN de ğil ler -
dir! Bu ra dan iti ba ren aşa ğı yı dik kat li oku ge ri ze ka lı bu da -
la!

AKUT !!!?

AKUT; Eve rest Te pe si’ne tır ma nan ilk Ya hu di dağ cı Na -
suh Mah ru ki ta ra fın dan ku rul muş bir Ya hu di ör gü tü dür.

AKUT say fa la rı www.turk.net ta ra fın dan ha zır lan mış tır. 

Bu ad re se gi ril di ğin de kar şı nı za çı ka cak man za ra YA -
HU Dİ man za ra sı dır; MA SO NİK bir man za ra dır!

Ay rı ca AKUT ve ya www.turk.net KI ZIL HAÇ’la or tak ça -
lış ma için de dir. Bu bil gi ler ışı ğın da AKUT ko nu sun da gö -
rüş le ri niz de ğiş ti mi de ğiş me di mi bu nu si ze bı ra kı yo ruz...

Bu an la yış ta ki ya zı lar o gün ler de ben ze ri baş ka yer ler de de
çık tı. O gün le rin son de re ce yo ğun koş tur ma ca sın da bir yan dan
dep rem ya ra la rı nın sa rıl ma sı ve ya şa nan lar dan çı ka rı la cak ders -
ler gi bi ken di ko nu la rı mız la uğ ra şır ken, bir yan dan da www.otu -
ken.net web say fa sı ta ra fın dan hak kı mız da baş la tı lan kir li bil gi
ça lış ma la rıy la uğ raş mak zo run da kal dık. Aşa ğı da o gün ler de
Ötü ken’in edi tör le ri ile yap tı ğım ya zış ma la rı oku ya bi lir si niz. 

1- Ötü ken’in ken di web say fa la rın da hak kım da yaz dık la rı
ya lan yan lış bil gi ler le do lu kir li bil gi ça lış ma la rı nı gö rün ce Ötü -
ken’in edi tör le ri ne 31.08.1999 ta ri hin de yaz dı ğım ya zı;

Sev gi li Ötü ken,

Ötü ken im za sı nın ar ka sı na sak lan dı ğın için kim ol du ğu nu
bil mi yo rum, açık ça sı be ni de hiç il gi len dir mi yor. An cak
şah sı mın mil li ye ti ve di ni ile il gi li ya lan be yan lar da bu lu na -
rak ka mu oyun da ba na ve baş ka nı ol du ğum AKUT’a kar şı
yaz dı ğın ya zı la rı içim bur ku la rak oku dum. 

Se nin ya lan id di ala rı na rağ men, as lın da bü yük bü yük
de de min Os man lı’nın ku man dan la rın dan bi ri ol ma sı, Os -
man lı’nın top rak la rı uğ ru na şe hit ol ma sı ve be nim de en az
se nin ka dar Türk ve müs lü man ol mam, ba na gö re, Tür ki -
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ye’nin ya şa dı ğı bu çok acı olay da son de re ce önem siz bir
de tay. Ya hu di ve ya er me ni ve ya put pe rest de ği lim ama ol -
sam da hi bu nun hiç bir an la mı yok. Ara ma kur tar ma; mil li -
yet, sı nıf, ırk, renk, dil, din ay rı mı yap ma yan, yal nız ca in san
ha ya tı için ve ri len bir mü ca de le dir. Bu gün tar tı şı la cak en
önem li ko nu, iki yüz den faz la in sa nın ha ya tı nı kur ta ran
AKUT eki bi nin, bun dan son ra ki do ğal afet ler de na sıl da ha
fay da lı ola bi le ce ği dir. Ara ma kur tar ma ekip le ri nin böl ge le -
re ya yıl ma sı ve her il de, her böl ge de ara ma kur tar ma ko nu -
sun da ça lış ma lar ya pa bi le cek ekip le rin ye tiş ti ril me si biz ce
son de re ce önem li bir ko nu dur. Bu bağ lam da, en kı sa za -
man da ha ya ta ge çi re ce ği miz eği tim mer ke zi mi ze se nin de
baş vu ra rak, ara ma ve kur tar ma nın te mel il ke le ri ni, fe da kâr -
lı ğı, öz ve ri yi, hiç ta nı ma dı ğın in san lar için ken di ha ya tı nı
teh li ke ye at ma nın de ğe ri ni ve in san la rı kim lik le ri ile de ğil
de, ey lem le riy le de ğer len dir me yi öğ ren me ni tav si ye ede -
rim. Bu ra da gö re cek le rin den son ra bel ki de ya şa ma baş ka
tür lü ba kar sın.

Her şey bir ya na, Tür ki ye’ye fay da lı ol mak is ti yor sak, is -
ti yor san da ha hoş gö rü lü ol ma mız ge re ki yor.

Bir de ne, ne kay be der sin ki…

Na suh Mah ru ki

2- Ötü ken’in edi tör le ri nin 31.08.1999 ta ri hin de yaz dı ğım ya -
zı ya ver di ği ce vap; 

Na suh Mah ru ki wro te:

> Sev gi li Ötü ken,

> Ötü ken im za sı nın ar ka sı na sak lan dı ğın için kim ol du ğu -
nu bil mi yo rum, açık ça sı be ni de hiç il gi len dir mi yor.

Sa yın Mah ru ki,

(Si zin ger çek N.M. ol ma dı ğı nı zı tah min ede rek, yi ne de bu
mek tu bu nu zu ce vap la ya ca ğız)

‘Ötü ken’ bir in ter net ya yın or ga nı dır. Bir ku ru luş tur. Bir -
den faz la ça lı şa nı var dır. Bir ya zı ya yın lan ma dan ev vel,
system ad min’in tet ki kin den ge çer. Bu ve si ley le, yu kar da ki
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ka ba cüm le ni zi, ma lum med ya dan et ki len di ği ni zin bir gös -
ter ge si ola rak, ha let-i ru hi ye ni ze ve ri yo ruz.

> An cak şah sı mın mil li ye ti ve di ni ile il gi li ya lan be yan -
lar da bu lu na rak ka mu oyun da ba na ve baş ka nı ol du ğum
AKUT’a kar şı yaz dı ğın ya zı la rı içim bur ku la rak oku dum.

Sev gi li Mah ru ki,

Dep rem Fe la ke ti için yap tı ğı nız ça lış ma lar tak di re şa yan dır.
Şüp he siz ki, o acıy la si ze yar dı ma ge len yüz ler ce pı rıl pı rıl
Türk gen ci ol du ğu da bir ger çek. Bir lik-be ra ber lik içe ri sin -
de, in sa ni duy gu lar la mut la ka yar dı mı nız ol du.

Al lah cüm le niz den ra zı ol sun.

Bu ara da, ka bul et me li si niz ki, ‘Ma lum Med ya’nin ba riz
bir MHP düş man lı ğı var.

Ku ru lu şu nuz AKUT’un say fa la rı in ce len di ğin de; bu ra da
eme ği ge çen le rin (!), si zin çev re niz de ki le rin, si zi des tek le -
yen le rin ‘Ya hu di’ ve ya ‘Ma son’ ol duk la rı ba riz bir şe kil de
sı rıt mak ta dır.

Gö nül is ter di ki, bu şer odak la rıy la ya kın dan uzak tan il -
gi niz ol ma sın.

Si zin ha ta nız (ve ya şan sız lı ğı nız); bu ku ru luş la rı dost bi -
lip, on lar la teş vi ki me sa ide bu lun ma nız.

İna nın kar şı mı za sa de ce Na suh Mah ru ki ola rak çık sa
idi niz, du rum çok fark lı olur du.

Ma ide Sü re si’nde şöy le der Yü ce Ya ra dan; “AN DOL -
SUN, İN SAN LAR İÇİN DE, MÜ’MİN LE RE EN ŞİD DET Lİ
DÜŞ MAN OLA RAK, YA HU Dİ LE Rİ VE MÜŞ RİK LE Rİ BU -
LUR SUN”

Bu nu si ze ha tır lat tı ğı mız için özür di le riz. Müs lü man ol -
du ğu nu zu ifa de et ti ği ni ze gö re, bil me niz ge re kir. Bu ve si -
ley le, siz den ri ca mız, o şer odak la rı ile ir ti ba tı nı zı ke si niz.

Do la yı sıy la hiç bir yan lış an la şıl ma ya mey dan ver me miş
olur su nuz.

Bu nu özel lik le is tir ham edi yo ruz.

Si ze ve ku ru lu şu nu za ko nu lan teş his tek rar de ğer len di -
ri le cek tir. O şer odak la rı ile ir ti ba tı nız dan emin ol ma dı ğı -
mız za man, say fa la rı nız da o şer odak la rın dan tek bir iz bi -
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le kal ma dı ğı za man... Lüt fen yan lış an la şıl ma ya fır sat ver -
me yi niz.

> Se nin ya lan id di ala rı na rağ men, as lın da bü yük bü yük de -
de min

> Os man lı’nın ku man dan la rın dan bi ri ol ma sı, Os man lı’nın
top rak la rı > uğ ru na şe hit ol ma sı ve be nim de en az se nin
ka dar Türk ve > müs lü man ol mam, ba na gö re, Tür ki ye’nin
ya şa dı ğı bu çok acı > olay da son de re ce önem siz bir de tay.
Ya hu di ve ya er me ni ve ya > put pe rest de ği lim ama ol sam
da hi bu nun hiç bir an la mı yok.

An la mı ol du ğu nu yu kar da ifa de et tik. Bu şe kil de dü şün -
dü ğü nüz tak dir de ‘ müs lü man lı ğı nız’ şüp he uyan dı ra cak tır.

> Ara ma kur tar ma, mil li yet, sı nıf, ırk, renk, dil, din ay rı -
mı yap ma yan, > yal nız ca in san ha ya tı için ve ri len bir mü -
ca de le dir.

Bu na yü rek ten ka tı lı rız. Bı ra kı nız in sa nı (han gi ırk tan olur -
sa ol sun), bir hay van da hi ol sa, kur ta rıl ma sı ica be der. Ak si -
ni id dia eden ve ya eden le rin; in san lık la ya kın dan uzak tan
ala ka la rı yok tur.

> Bu gün tar tı şı la cak en önem li ko nu, iki yüz den faz la
in sa nın ha ya tı nı > kur ta ran AKUT eki bi nin, bun dan son ra -
ki do ğal afet ler de na sıl da ha > fay da lı ola bi le ce ği dir.

Bu ra da ol duk ça fark lı dü şü nü yo ruz.

Gö nül is ter di ki AKUT, bir DEV LET KU RU LU ŞU ol sun.

Do la yı sıy la ne AL ÇAK MED YA dev le ti kü çül te bi lir, bö -
lü cü lük, kış kır tı cı lık yap ma fır sa tı bu la bi lir di, ne de na hoş
ha di se le re fır sat ve ri lir di. He nüz baş la dı nız. Dev let’le or tak
ça lış ma yı de ne yin. Dev let si ze el uzat sın. Sağ lık Ba kan lı ğı
ve ya Si vil Sa vun ma şem si ye si al tı na gi rin. Za rar lı mih rak la -
ra fır sat ver me ye lim. Ne on lar AKUT’u yü cel tir ken DEV -
LET’i kü çült me ye ça lı şa bi lir ler, ne de si zin önü nü ze her -
han gi bir mad di ve ya ma ne vi en gel çı kar. Her za man için
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Dev let’in eli al tın da ha zır bir ekip ol muş olur.

> Ara ma kur tar ma ekip le ri nin böl ge le re ya yıl ma sı ve
her il de, her > böl ge de ara ma kur tar ma ko nu sun da ça lış ma -
lar ya pa bi le cek > ekip le rin ye tiş ti ril me si biz ce son de re ce
önem li bir ko nu dur. Bu > bağ lam da, en kı sa za man da ha -
ya ta ge çi re ce ği miz eği tim > mer ke zi mi ze se nin de baş vu ra -
rak, ara ma ve kur tar ma nın te mel > il ke le ri ni, fe da kâr lı ğı,
öz ve ri yi, hiç ta nı ma dı ğın in san lar için ken di > ha ya tı nı teh -
li ke ye at ma nın de ğe ri ni ve in san la rı kim lik le ri ile de ğil >
de, ey lem le riy le de ğer len dir me yi öğ ren me ni tav si ye ede -
rim. Bu ra da > gö re cek le rin den son ra bel ki de ya şa ma baş -
ka tür lü ba kar sın.

Yan lış ve pe şin hü küm lü sün.

Eğer yu kar da ifa de et tik le ri miz den bir neb ze bi zi an la -
ya bil di isen, (ki tah min et mi yo rum - an la mak için his set -
mek ge rek - ne gi bi ol du ğu nu ise dü şü nün ce ve re cek sin
ken di ne ce va bı) Sa na kı sa ve öz ola rak şu ka dar di ye bi li riz;
SEN 200 Kİ Şİ NİN HA YA TI NI KUR TAR DIN! (AL LAH RA ZI
OL SUN) AMA KAR ŞIN DA Kİ LER; 5000 DEN FAZ LA ŞE HİT
VE RE REK BİR MİL LE TİN HA YA TI NI KUR TAR DI LAR.

> Her şey bir ya na, Tür ki ye’ye fay da lı ol mak is ti yor sak, is -
ti yor san 

> da ha hoş gö rü lü ol ma mız ge re ki yor.

Ki me kar şı ??? (!) (Si zi kas tet mi yo ruz..)

Ba kı nız Mer hum Ne cip Fa zıl ne di yor;

Sen;

Al lah sız’ın nef ret,

Na mus suz’un deh şet,

Yü rek siz’in hey bet,

Ba şı boş’un mih net,

Dev rim baz’ın zul met,

Ey yam cı’nın şir ret,
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İn me li’nin sık let,

Anar şist’in dev let,

Ko mu nist’in il let

san dı ğı ve ta nı dı ğı sen, bü tün bu men fi le rin top ye kün
ve müş te rek düş ma nı ol du ğu na gö re, aca ba na sıl bir “Müs -
bet” be lirt mek te ve ya be lirt me yo lun da iler le me ye da vet li
bu lun mak ta sın?..

Bun ca hı ya net ti pi nin bir ara da düş ma nı ola bil men ri ya -
zi bir ka ti yet le is pat eder ki, sen sa nıl dı ğın ve ta nın dı ğın gi -
bi ol mak, böy le bir sa nıl ma ve ta nın ma nın kıy me ti ni ger -
çek leş tir mek bor cun da sın!

Sa nıl dı ğın ve ta nın dı ğın gi bi ol!

Al lah se ni düş man la rın ca sa nıl dı ğın ve ta nın dı ğın üze re
ye tiş tir sin!..

“Al lah sı zın, va tan sı zın, na mus su zun, yü rek si zin, ba şı -
bo şun, dev rim ba zın, in me li nin, anar şis tin, ko mu nis tin gö -
zün de ben bu yum!” de mek ten üs tün bir hü vi yet ve hak tes -
pi tin ola maz!

Tez’ini kö tü le rin (an ti tez)’in den dev şir mek na si bi ne bü -
yük ta lih!...

Al lah’a ham det!...

Ne cip FA ZIL KI SA KÜ REK

> Bir de ne, ne kay be der sin ki...

> Na suh Mah ru ki

Son ola rak si ze tav si ye mi zi bir de fa da ha ha tır la ta lım.

Şer odak la rın dan uzak du run, si zi baş ta cı ya pa lım.

Al lah’a ema net olu nuz.

Ötü ken

not: Say fa la rı mız da bu lu nan AKUT’la il gi li ya zı, ve re ce -
ği niz olum lu ce va ba mü te aki ben kal dı rı la cak tır.

3- Ötü ken’in edi tör le rin den ge len ce va ba is ti na den 01. 09.
1999 ta ri hin de yaz dı ğım ikin ci ya zı;
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Sev gi li Ötü ken,

İle ti şim kur du ğu mu za gö re dü ne gö re bir adım da ha ön de -
yiz. Bu iyi…

Yi ne de ya şa ma ve dün ya ya çok fark lı ba kı yo ruz ve al -
gı lı yo ruz. Kar şı lık lı hoş gö rü ol du ğu sü re ce ben ce bir so run
yok. Sen ken di pen ce ren den bak ve ken di doğ ru la rın la ya -
şa, ama bı rak ben de, biz de ay nı öz gür lü ğe sa hip ola lım.
Yön tem le ri miz ve ba kış açı la rı mız fark lı da hi ol sa, iki miz
de bu ül ke nin çı kar la rı için ça ba gös te ri yo ruz. Emin ol, bu
DEV LE Tİ en az se nin ka dar biz de dü şü nü yo ruz. Bu nu an -
la ya bi le ce ği ne ina nı yo rum.

Ge ri si ni boş ver, bu aşa ma da ben ce hiç bir an la mı yok.

Her dü şün ce ye ve ba kış açı sı na kar şı hoş gö rü yü öğ re -
nin ce ye dek sağ lı cak la kal…

Na suh 

4- Ötü ken’in edi tör le ri nin 01. 09. 1999 ta ri hin de yaz dı ğım
ikin ci ya zı ma ver di ği ce vap;

Na suh Mah ru ki wro te:

> Sev gi li Ötü ken,

> İle ti şim kur du ğu mu za gö re dü ne gö re bir adım da ha
ön de yiz. Bu iyi... > Yi ne de ya şa ma ve dün ya ya çok fark lı
ba kı yo ruz ve al gı lı yo ruz. > Kar şı lık lı hoş gö rü ol du ğu sü re -
ce ben ce bir so run yok. Sen ken di > pen ce ren den bak ve
ken di doğ ru la rın la ya şa, ama bı rak ben de, biz > de ay nı
öz gür lü ğe sa hip ola lım. Yön tem le ri miz ve ba kış açı la rı mız
> fark lı da hi ol sa, iki miz de bu ül ke nin çı kar la rı için ça ba
gös te ri yo ruz. > Emin ol, bu DEV LE Tİ en az se nin ka dar biz
de dü şü nü yo ruz. Bu nu > an la ya bi le ce ği ne ina nı yo rum.

Siz dü şü ne bi lir si niz bel ki fa kat, et ra fı nız da ki le re kul la -
nıl ma fır sa tı ver di ği niz sü re ce DEV LET’in te mel taş la rı nın
yı kıl ma sın da bir par ça da si zin pa yı nız olur. DEV LET’e yar -
dım et mek için yan lış saf lar da yer al dı ğı nı zı en kı sa za man -
da fark et me niz di le ğiy le..
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> Ge ri si ni boş ver, bu aşa ma da ben ce hiç bir an la mı yok.
> Her dü şün ce ye ve ba kış açı sı na kar şı hoş gö rü yü öğ re nin -
ce ye dek 

> sağ lı cak la kal...

> Na suh

Yan lış. Bi zim inan dı ğı mız de ğer le ri yer ler de sü rün dü -
ren le rin el le ri ne fır sat geç me ye gör sün, bir ka şık su da bo -
ğar lar. Her  şe yi mi ze düş man olan dış kay nak lı ide olo ji le re,
on la rın sa vu nu cu la rı na, ül ke miz de hay li et ki li olan med ya
uzan tı la rı na na sıl hoş gö rü ile yak la şa bi li riz? Her gün ay rı
tel den ça lı yor lar bak sa nı za!! On la ra gö re var sa yok sa tek
suç lu ül kü cü ler, ken di le ri me lek! Üs te lik ka nat la rı na da kı -
zıl haç tak mış lar.

Hoş ça ka lın.

Ötü ken

5- Ötü ken’in edi tör le ri nin ara mız da ki ya zış ma so nu cun da,
web say fa la rın da ki AKUT’la il gi li ya lan yan lış, uy dur ma bil gi -
ler le do lu ya zı la rı nı kal dı ra cak la rı nı ve ye ri ne bu ya zış ma la rı ko -
ya cak la rı nı söy le yen ya zı sı; 

Mer ha ba Na suh bey,

Hay ran la rı nı zın ne den se kü für ve ha ka ret ede bi ya tın -
dan baş ka bil dik le ri yok. On la rın ra hat sız lık ve ren bu tür -
den mek tup la rı nı en gel le mek mak sa dıy la ‘akut’la il gi li ya -
zı yı kal dı rı yor, ye ri ne son mek tup laş ma la rı mı zı ko yu yo ruz.

Bil gi le ri ni zi ri ca ede riz.

Hoş ça ka lın.

Ötü ken

6- Ötü ken’in edi tö rü nün, bu ya zış ma la rın üze rin den tam 5 yıl
geç tik ten son ra 23.10.2004 ta ri hin de ba na yol la dı ğı ve bi zi yan -
lış ta nı dık la rı nı ifa de eden ya zı sı. 
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Na suh kar de sim,

Mek tu ba na sil bas la ya ca gi mi bi le mi yo rum...

Asa gi da ki ya zi yi te sa du fen bir ya zis ma gru bun da oku -
dum. Mut his sa sir dim. Ve da hi se vin dim!

Otu ken’e bek le rim di ye ce gim am ma, gi re mez sin ki!
Bas ta Re cep Tay yip ve ava ne si, ma lum lar, ya hu di bes le me -
si ISP’ler, Tur ki ye’den gi ri si en gel le di ler Otu ken’e. Yurt di -
si na cik ti gin da ug ra ma ya ca lis.Aci ger cek ler le ta ni sa cak sin.

O dep rem ha di se sin de ma lum med ya, her za man say gi
duy du gu muz dev le ti, AKUT kar si sin da ac ze du sur me ye ca -
lis mis, bel ki de siz le ri yan lis ta ni ma mi za ve si le ol mus tu.

Ha si li ke lam, asa gi da ki acik la ma niz kar si sin da se vin di -
gi mi bil me ni zi is te dim.

Se lam lar,

(Edi tör bu kez adı nı da ver miş ama özel me saj ol ma sı
se be biy le adı nı ken di me sak lı yo rum.)

...
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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 açik du yu ru,

Der ne gi miz, son gün ler de Dev le ti mi zi, Cum hu ri ye ti mi -
zi, Ata mi zi, Ulu sal Bir li gi mi zi ve Cum hu ri ye ti mi zin üze ri ne
ku ru lu ol du gu de ger le ri he def alan, fark li ka nal lar dan çik ti -
gi gö rü len, an cak ay ni ama ca dö nük müs gi bi he re ket eden
ha ber, ra por, ya zi ve yo rum lar dan ar tik en di se et me ye bas -
la mis tir.

... Bu ba sın du yu ru su nun ta ma mı nı, “AKUT’un Ulu sal Ko -
nu lar da ki Du ru şu” bö lü mün de bu la bi lir si niz. ...

Ötü ken’in bi zim va tan se ver ev lat lar ol du ğu mu zu an la ma sı ve
on la rın gö zün de ya hu di ajan lı ğın dan kar deş lik se vi ye si ne yük -
sel me miz tam 5 yıl sür dü. Bu 5 yıl da doğ ru dan ve do lay lı sebep
oldukları kir li bil gi ça lış ma la rı ve hak kım da çı kart tık la rı bu “er -
me ni”, “ya hu di”, vs. de di ko du la rı ile ba na - bi ze ver dik le ri za ra -
rı tah min bi le ede mez si niz. 

17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi son ra sın da, o gü nün Kı zı -
lay’ına gü ve ne me yen ve Dev let’in gön de ri len ba ğış la rı et kin ve
doğ ru da ğı ta ca ğı ko nu sun da şüp he le ri olan va tan daş lar, der ne ği -
mi ze bü yük bir il gi ve sev gi gös te re rek, AKUT’un ge le cek te ki
ola sı afet le re ha zır lık la rı için ba ğış la rı nı bi ze yön len dir di ler. 17
Ağus tos 1999 sa ba hı ka sa sın da sa de ce 7 usd pa ra sı olan ve şah -
sı ma 3.400 usd bor cu olan AKUT, bir an da ha yal bi le et me di ği
bir ba ğış la kar şı laş tı. Bun dan hem bü yük bir gu rur, hem de ge -
le cek te bu im kân lar la ül ke miz için ya pa bi le ce ği miz iş le ri ha yal
ede rek mut lu luk ya şar ken, İs tan bul Va li li ği AKUT’un bü tün
ban ka he sap la rı na el koy du. O gü nün ko şul la rın da or ta lı ğın na -
sıl ge ril di ği ni, bu ha be rin ka mu oyu nu na sıl ka rış tı ra ca ğı nı tah -
min ede bi lir si niz. Dö ne min İs tan bul Va li siy le ara mız da ol duk ça
sert bir te le fon ko nuş ma sı geç ti. Dep rem le bü tün iç den ge le ri
iyi ce sar sı lan ül ke miz de, bir de hal kın bü yük sev gi si ni ka zan mış
AKUT’un he sap la rı na Va li lik ta ra fın dan el ko yul ma sı ha be ri ile
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or ta lık da ha da ka rış ma sın di ye ara ya gi ren üst dü zey si ya si ler,
özel lik le de sa yın Dev let Bah çe li’nin an la yı şı ve du yar lı tu tu mu
sa ye sin de he sap la rın tek tek kont rol edi le ce ği ve AKUT adı na
ge len le rin AKUT’a bı ra kı la ca ğı, dep rem ze de ler için yol la nan la -
rın ise Kı zı lay’ın Afet Fo nu’na ak ta rı la ca ğı ko nu sun da an laş tık.
(Ek: 43) Bu so nu çok yan lış yer le re gi de bi le cek so run da böy le -
ce ka pan dı, ama hak kı mı zı ara ma ko nu sun da ki ce sa re ti mi zi de
not et ti ler. 

Bun lar da ha dep re min üze rin den 10 gün bi le geç me den kar -
şı laş tı ğı mız zor luk lar dı. İler le yen sü reç te da ha ne ler ola cak tı ne -
ler...

Sü reç içe ri sin de, de fa lar ca Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü -
ğü’nün ba zı per so ne li ta ra fın dan yi ne şov yap mak la, med ya tik
ol mak la, on la rın ba şa rı la rı nı çal mak la suç lan dık. Bu ko nu da Si -
vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü’nün ara ma kur tar ma tek nis yen -
le ri nin bü yük ço ğun lu ğu nun, mad di im kân la rı nın yap tık la rı işin
ağır lı ğı na kı yas la çok dü şük se vi ye de ol ma sı na rağ men, en az
bir AKUT’lu ka dar yap tı ğı işe inan dı ğı nı ve Türk Mil le ti’ne öz -
gü bir ce sa ret ve fe da kâr lık la ara ma ve kur tar ma ça lış ma la rı nı
yap tı ğı nı çok iyi bil di ği mi vur gu la mak is te rim. Yıl lar dır de fa lar -
ca bi ra ra da ça lış mış iki ekip ola rak, ara da bi ri le ri nin bir yan lış
açık la ma sı nın iki ku rum ara sın da ki iliş ki yi na sıl ger di ği ni üzü -
le rek de fa lar ca ya şa mak zo run da kal dık. Bu ko nu bü tün alt tan
al ma ça ba la rı mı za rağ men, Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü ta -
ra fın dan Pa kis tan Dep re mi’ne de yol lan ma yı şı mız üze ri ne, sü -
reç bi zim için ar tık ge ri dön dü rü le mez dö ne me ce gir di. 

Pa kis tan Dep re mi’ne AKUT ekip le ri nin yol lan ma sı nın en -
gel len me si üze ri ne 13 Ekim 2005 ta ri hin de aşa ğı da ki ba sın açık -
la ma sı nı yap mak zo run da kal dık; (Ek: 44)

PA KİS TAN DEP RE Mİ, Sİ VİL SA VUN MA VE AKUT

Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü ile uzun sü re dir de vam
eden so ğuk çe kiş me sü re ci, en so nun da AKUT gö nül lü le ri -
nin da ha faz la alt tan ala ma ya ca ğı bir se vi ye ye ulaş tı ve bir -
kaç gün dür de ği şik med ya or tam la rın dan ta kip et ti ği niz iki
ku ru mun ka mu oyu önün de kar şı kar şı ya gel me si sü re ci
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baş la dı. Bi zi 1999 dep rem le rin den bu ya na ka pış tır ma ya
ça lı şan med ya nın bir ta kım ka nal la rı bun ca yıl bu nu ba şa ra -
ma dı ama, so nun da Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü, uzun
za man dır er te le nen bu sü re cin baş la tıl ma sı na se bep ola cak
bar da ğı ta şı ran son ham le yi de yap tı. 

Ön ce lik le, ne olur sa ol sun ko şul suz bağ lı ol du ğu muz
Dev le ti mi zin bir ku ru mu za rar gör me sin di ye, AKUT ai le si
ola rak bu çı kı şın son ker te ye ka dar ge cik ti ril di ği ni, bir çok
ke re ler bi ze ya pı lan hak sız uy gu la ma lar kar şı sın da ses siz
kal dı ğı mı zı ve her za man alt tan al dı ğı mı zı, yıl lar içe ri sin de
Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü ve ba zen de il gi li per so ne -
li ta ra fın dan kar şı mı za çı kar tı lan sa yı sız en gel le re rağ men
uzun za man dır ara mız da sü re gi den an lam sız mü ca de le yi
gün de me ta şı ma dı ğı mı zı vur gu la mak is te rim. An cak Pa kis -
tan Dep re mi son ra sın da, on bin ler ce acı lı in sa nın yar dım
edin çığ lık la rı na ve dost bir ül ke nin res mi yar dım ta le bi ne
rağ men, ki şi sel se bep ler den do la yı ya şa mak zo run da kal dı -
ğı mız olay la rın, bu ko nu da da ha faz la ses siz kal ma ya de -
vam eder sek, ku ru luş mis yo nu mu za ay kı rı ha re ket et me ye
baş la ya ca ğı mı zı dü şün me miz den kay nak lan dı ğı nı da ek le -
mek is ti yo rum. 

Pa kis tan Dep re mi ha be ri ni, ko nu nun il gi li le ri nin ço ğu
gi bi biz ler de he men ilk da ki ka lar da duy duk ve na sıl dav -
ran ma mız ge rek ti ği ni an la ya bil mek ve ça lış ma la rı mı zı
plan la ya bil mek için ken di içi miz de ki nor mal pro se dür le ri
iş le te rek ge rek li bil gi le ri te min et me ye ça lış tık. Ni te kim
dep re min bir kit le sel afe te dö nüş me ola sı lı ğı nın ol duk ça
yük sek ol du ğu nun an la şıl ma sı üze ri ne, der hal Dev let’in bu
ko nu lar da ki yet ki li or gan la rıy la (Dış İş le ri Ba kan lı ğı, Tür ki -
ye Acil Du rum Yö ne ti mi Ge nel Mü dür lü ğü, Si vil Sa vun ma
Ge nel Mü dür lü ğü) ve Pa kis tan Kon so los lu ğu’yla te mas la rı -
mı zı baş lat tık ve ken di du ru mu muz la il gi li ge rek li bil gi le ri
ilet tik. Da ha ilk sa at ler de 12’şer ki şi den olu şan iki ta kım
oluş tu rup, ih ti yaç ha lin de bu ekip le ri Pa kis tan’a yol la ya bi -
le ce ği mi zi il gi li bi rim le re ya zı lı ola rak da bil dir dik. 

Ay nı sa at ler de Dev le ti mi zin yö ne ti ci le ri de, yar dı ma ih -
ti ya cı olan dost ül ke Pa kis tan’a Tür ki ye’nin en yet kin ve
güç lü ara ma kur tar ma ekip le ri nin yol la na ca ğı ko nu sun da
açık la ma lar da bu lu nu yor lar dı. Bu ko nu da lüt fen pek çok
ke re ler AKUT’un, Dev le tin en üst dü zey yet ki li ağız la rın -
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dan ya pı lan Tür ki ye’nin en de ne yim li ekip le rin den ol du ğu
ko nu sun da ki vur gu la rı ha tır la yın. Her za man hı zı ve ve rim -
li li ğiy le övü nen AKUT ne ya zık ki an lam sız çe kiş me ler den
do la yı, dün ya nın en ön ce lik li ko nu su ol ma sı ge re ken can
kur tar ma ya, Pa kis tan Dep re mi’ne di ğer ekip ler den 24 sa at
ge cik me li ola rak, ken di im kân la rı nı kul la nıp THY’nın ta ri -
fe li se fe ri ile git mek zo run da kal mış tır. Bu ge cik me nin ne
ka dar ca na mal ol muş ola bi le ce ği ni uma rım bi ri le ri dü şü -
nü yor dur. Bu ve si le ile en kaz böl ge si ne ilk ula şan ekip ler -
den olan GEA eki bi ne, olay ye ri ne sü rat li ulaş ma sı ve be ce -
ri si sa ye sin de ilk gün kur tar dı ğı 6 can için, bir Türk ola rak
en iç ten teb rik le ri mi ilet mek ve bu ya zı yı ne den ha zır la mak
zo run da kal dı ğı mı zı bu nok ta ile dik ka ti ni ze sun mak is ti yo -
rum. 

Bi zi son de re ce ra hat sız eden ve bu sa at ten son ra ra di -
kal de ği şik lik ler ya pıl ma dı ğı tak tir de ge ri dö nü şü de ol ma -
ya cak olan bu sü re cin ne re den ne re ye ulaş tı ğı nı da ha iyi
an la ya bil mek için, ha fı za sı za yıf bir top lum ola rak, 5-6 yıl -
lık ya kın geç mi şin ba zı de tay la rı nı bir lik te ha tır la ma mız ge -
re ki yor. He pi ni zin bil di ği gi bi 17 Ağus tos 1999 Göl cük
Dep re mi’ni ya şa dı ğı mız dö nem de, Tür ki ye’de do ğa or ta -
mın da ve do ğal afet ler de ara ma ve kur tar ma yap mak mis -
yo nu ile ku rul muş sa de ce bir ta ne si vil top lum ör gü tü var -
dı; o da AKUT’tu. O dö nem de Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür -
lü ğü’nün elin de, en kaz da ara ma kur tar ma ya pa cak eği ti me
ve do na nı ma sa hip sa de ce 110 ki şi lik üç böl ge de ko nuş lan -
mış, işi ni son de re ce iyi ya pan, biz den da ha de ne yim li ve
en az biz ler ka dar gö nül lü lük ve sos yal so rum lu luk duy gu -
su na sa hip per so ne li var dı. Ni te kim 17 Ağus tos 1999 Göl -
cük Dep re mi’nde, Tür ki ye’nin dört bir ya nın dan ge len, eği -
tim li ve do na nım lı ol ma yan an cak en üst dü zey de fe da kâr
olan di ğer gö nül lü ler le bir lik te he pi miz gün ler, haf ta lar sü -
ren o çok acı sü re ci ka nı mız, te ri miz, göz yaş la rı mız, eme -
ği miz bir bi ri ne ka rı şa rak ya şa dık ve mil le ti mi ze, va ta nı mı za
bir lik te hiz met ede rek ni ce can lar kur tar dık. 

İler le yen gün ler de Ati na Dep re mi ya şan dı, AKUT ve Si -
vil Sa vun ma yi ne bir lik te omu zo mu za ça lış tı ve ha tır la ya ca -
ğı nız gi bi Yu na nis tan Cum hur baş ka nı, AKUT’u res men ka -
bul ede rek dün ya ka mu oyu önün de iç ten te şek kür le ri ni ilet -
ti. Ar dın dan Tay van Dep re mi ve Hin dis tan Dep re mi ya şan -
dı, her iki si ne de yi ne Si vil Sa vun ma ekip le ri ile bir lik te git -
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tik. Hin dis tan Dep re mi’nde AKUT eki bi iki can kur tar dı ve
bu gö rün tü ler bü tün dün ya ka mu oyun da ye ri ni al dı, mil le -
ti mi zi gu rur lan dır dı. Dev let ten ma aş alan, yurt dı şı çı kı şı
için gün ba şı na ay rı ca har cı rah alan, Dev let me mu ru ola rak
her tür lü sos yal gü ven ce si olan kur tar ma cı la ra de ğil de,
Dev le te hiç bir ma li yü kü bu lun ma yan, ta ma men fe da kâr
mil le ti mi zin cep le rin den ve ri len ba ğış lar ve kat kı lar la ayak -
ta kal ma ya ça lı şan, yap tı ğı her şe yi gö nül lü ve kar şı lık sız
ya pan ve 15 Ocak 1999 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rı ile
Ka mu Ya ra rı na Ça lı şan bir der nek ola rak ka bul edi len
AKUT’a na sip ol du can kur tar mak. Hin dis tan dö nü şün de,
Si vil Sa vun ma’da ki dost la rı mız yan lış an la ma sın ve za rar
gör me sin di ye, el le ri miz le be ton la rın al tın dan gün ler son ra
çı kar dı ğı mız can la rı bi le ken di mi ze mal et me dik; “Türk
ekip le ri iki can kur tar dı” di ye gu rur la dön dük va ta nı mı za.
Bu ko nu nun la fı nı da hiç bir yer de et me dik. 

An cak ne den dir bi lin mez on dan son ra da, İran Dep re -
mi’ne zor luk la yol la ya bil di ği miz kü çük bir ekip ha riç hiç bir
yurt dı şı kur tar ma gö re vi ne gö tü rül me dik. 2003 yı lı Ma yıs
ayın da Ce za yir’de ya şa nan dep rem de, yi ne ay nı Pa kis tan
Dep re mi son ra sın da ol du ğu gi bi bü tün gö rüş me le ri mi zi ve
ha zır lık la rı mı zı ek sik siz yap tı ğı mız hal de, tıp kı Pa kis tan
Dep re mi’nde ki gi bi Türk ekip le ri nin uça ğı nın kalk tı ğı nı,
siz ler gi bi biz de te le viz yon lar dan öğ ren dik. Bu ko nu bi zi
en az Pa kis tan Dep re mi’ne yol lan ma yı şı mız ka dar ra hat sız
et ti. An cak olay med ya da son de re ce dü zey siz bir şe kil de
tar tı şıl ma ya baş la nır sa Dev le ti miz za rar gö rür dü şün ce siy le
içi mi ze at tık ve ge le cek te ki ola sı afet le ri dü şü nüp kar şı lık lı
gö rüş me ler le bir yer le re var ma ya ça lış tık. 2003 yı lı nın son
gün le rin de İran Dep re mi ya şan dı. Ce za yir’de ba şı mı za ge -
len bu se fer tek rar et me sin di ye, bu kez eri şe bil di ği miz her
ka na lı Tür ki ye’den kal kan uça ğa bin mek için zor la dık. So -
nun da ye ri miz yok ge rek çe siy le, Si vil Sa vun ma Ge nel Mü -
dür lü ğü eki bi mi zi ve ekip ma nı mı zı böl dür dü ve sa de ce 5
ki şi ve bir kö pek ile ya rım ya ma lak bir mal ze me gö tür me -
mi ze izin ver di. Oy sa, biz den çok son ra ku ru lan ve çok da -
ha az de ne yi mi olan pek çok ekip ten on lar ca kur tar ma cı,
hat ta bun lar dan bi ri nin özel mi ni bü sü ve cip ler bi le o uça -
ğa bin di ril miş ti. İran’da da eki bi mi ze kök sök tü rül dü ğü nü
ve ne re dey se ça lış ma la rı nın en gel len di ği ni de bil me ni zi is -
te rim. Bu olay dan son ra ar tık tam bir kang ren olan ya şa dı -
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ğı mız bu sü re ce, il gi li bi rim le rin dik ka ti ni çe ke bil mek için
de tay lı bir ra por ha zır la yıp ge rek li yer le re sun duk.

2004 yı lı Şu bat ayın da Kon ya’da ya şa nan en kaz son ra -
sın da ki sü re ci Türk ka mu oyu çok ya kın dan ha tır lı yor. Si vil
Sa vun ma ekip le ri, bü tün ara ma kur tar ma di sip lin le ri nin ve
her bi ri kan la ya zıl mış olan ku ral la rı nın ak si ne, da ha 21.
sa at te en ka za pa let li kı rı cı-de li ci eks ka va tör ma ki ne si ni
sok tu. “Aşa ğı da hâ lâ ya şa yan lar ola bi lir” dü şün ce siy le bu -
nu dur dur ma ya ça lı şan eki bi mi zi, ora da ki yet ki li “ben ne
yap tı ğı mı bi li yo rum, siz ka rış ma yın” di ye ters le di ve işi ne
de vam et ti. Biz de ara ma kur tar ma di sip li nin de as la ka bul
edi le me ye cek olan bu ola ya se yir ci kal ma mak ve suç or ta -
ğı ol ma mak için böl ge yi terk et tik. Ve ha yat bi zi hak lı çı kar -
dı, gün ler son ra en ka zın en alt kat la rın dan iki ki şi da ha kur -
ta rıl dı. Tek nik bil gi ve be ce ri ge rek ti ren bu ko nu nun doğ ru -
la rı nı ifa de ede bil mek adı na da 45 say fa lık bir ra por ha zır -
la yıp ka mu oyu nun di ka ti ne sun duk. 

Bu nok ta da çok önem li bir not ola rak ek le mek is te rim
ki; 1999’dan bu ya na sa yı la rı 20-25 ka tı na çı ka rı lan ve çok
bü yük büt çe ler le en son tek no lo ji mal ze me le ri sa tın alı nan
Si vil Sa vun ma’cı ar ka daş la rı mı zın bu gü nün Tür ki ye’si için
çok dü şük sa yı la bi le cek bir ma aşa son de re ce ağır bir iş
yap tı ğı nı ve bu işin sa de ce pa ra kar şı lı ğı de ğil ama, en az
biz ler ka dar güç lü bir so rum lu luk duy gu su ve in san sev gi si
ile ya pı la bi le ce ği ni çok iyi bil di ği mi zi ve bu an lam da on la -
rın dert le ri ni en iyi an la yan lar dan ol du ğu mu zu vur gu la mak
is te rim. Yö ne tim ka de me siy le yıl lar dır sü ren an lam sız çe -
kiş me ler yü zün den, ay nı duy gu bir li ği ile ay nı ama ca hiz -
met eden, ay nı va ta nın ev lat la rı ola rak ara zi de sü rek li yan -
ya na gel di ği miz 2500 ki şi ci va rın da ki bu bü yük güç le ara -
mız da ki ge ri li mi mut la ka çöz mek is te di ği mi zi vur gu la mak
is ti yo rum. Bu ko nu da eleş ti ri le ri mi zin, ara zi de can la, baş la,
fe da kâr ca ça lı şan Si vil Sa vun ma per so ne li ne as la de ğil ama
yö ne tim ka de me sin de ki, mut la ka de ğiş ti ril me si ge re ken
zih ni ye te ol du ğu nu an la ma la rı nı özel lik le ri ca edi yo rum. 

Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü ile yıl lar dır ya şa dı ğı -
mız sı kın tı la ra da ha pek çok ör nek ve re bi li rim. An cak sa nı -
rım bun lar si ze bir fi kir ver miş tir. Va ta nı mı za, mil le ti mi ze
hiz met et mek için, ken di va ta nı mı zın ku rum la rıy la bo ğuş -
mak tan ar tık yo rul duk. Tam 10 yıl dır ül ke si ne ve in sa nı na,
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“kar şı lık sız yar dım” ve “gö nül lü lük” il ke le riy le hiz met eden
ve bu sü re içe ri sin de top lam 261 ara ma ve kur tar ma gö re -
vi ne ka tı lıp, 700’e ya kın in sa nın ha ya tı nın kur ta rıl ma sın da
gö rev alan, bu an lam da ül ke mi zin ön cü sü olan ve en de ne -
yim li ekip le ri nin ba şın da ge len AKUT ai le si ola rak, bun dan
son ra sı için na sıl ha re ket ede ce ği mi zi tek rar de ğer len di re -
ce ği mi zi ka mu oyu önün de ifa de et mek is ti yo rum. 

Eğer Dev le ti mi zin AKUT’un gö nül lü el le ri ne ve 10 yıl lık
eş siz bi ri ki mi ne yurt içi ve yurt dı şın da ya şa na bi le cek dep -
rem ve en kaz lar da ar tık ih ti ya cı yok sa, biz de der nek içe ri -
sin de bu bi rim le ri mi zi tas fi ye edip, za ten iyi ce kı sıt lı olan
kay nak la rı mı zı, Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü’nün yer
al ma dı ğı ko nu ve coğ raf ya lar da ki dağ ve do ğa spor la rı na,
Bin göl’ün dağ la rın da kış ay la rın da sa hip siz ka lan köy lü le ri -
mi ze, Niğ de’nin Ala dağ la rın da ki dağ cı la rı mı za, An tal ya,
Mar ma ris, ve Olim pos’ta her yıl do ğa da ka za ge çi ren, kay -
bo lan on lar ca yer li ve ya ban cı tu ris te, Ko ca eli’de ki ve An -
ka ra’da ki ekip le ri miz le ya kın coğ raf ya lar da ki kay bol ma ve
ka za olay la rı na, İs tan bul üze rin den de eği tim ça lış ma la rı na
ak ta rı rız olur bi ter. Böy le ce her kes ra hat eder, biz de ye ni
so rum lu luk alan la rı mı zı bi lir, ona gö re ha re ket ede riz. 

De ğer li oku yu cu, biz ler Mus ta fa Ke mal’in ev lat la rı yız;
O’nun Ana far ta lar’da de di ği gi bi; “so rum lu luk yü kü, bi zim
için ölüm den de ağır dır.” Ya so rum lu luk la rı mı zı ye ri ne ge -
ti ri riz ya da ye ni den ta nım la rız. Bun dan son ra sı için ya şa -
na cak ola sı dep rem ler de ve en kaz lar da da her is te yen pa -
let li kı rı cı sı nı da, be ğen di ği iş ma ki ne si ni de is te di ği şe kil -
de kul la nır; bi ze de, kim se ye de he sap ver mez.

Pa kis tan Dep re mi’ne gi den gö nül lü le ri miz den Ali Rı za Şa -
hin, o yo ğun koş tur ma ca da bü tün ya şa nan la rı ve de ne yim le ri ni
gün lü ğü ne not et me yi ih mal et me miş ve dön dük ten son ra da bü -
tün sü re ci; Bir AKUT Gö nül lü sü nün Gö zün den Pa kis tan Dep re -
mi ad lı ki ta bın da top la mış tı. Bu ki tap için yaz dı ğım ön söz den
bir bö lü mü de ye ri gel miş ken siz ler le pay laş mak is ti yo rum; (Ek:
45)

... 
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Eli niz de tut tu ğu nuz bu ki tap ta; bir AKUT gö nül lü sü nün
gün de lik ha ya tı için de al dı ğı bir acil yar dım çağ rı sıy la, bü -
yük bir öz ve ri ile bü tün ön ce lik le ri ni de ğiş ti re rek, Pa kis -
tan’a yol la dı ğı mız 12 ki şi lik eki be da hil olu şu nu, uzak ve
dost bir ül ke de yar dı ma muh taç in san la ra gü ven di ği dost la -
rıy la bir lik te ko şa rak gi di şi ni, in san lı ğın en bü yük acı la rın -
dan bi ri ni ko ca man yü re ği ve genç omuz la rıy la sırt la nı şı nı,
bü tün bu acı la ra so rum lu luk la rı nın bi lin cin de, göğ sün de ta -
şı dı ğı yü ce bay ra ğın ağır lı ğı nın far kın da, yap ma ya ça lış tı ğı
şe yi en kut sal bir iba det miş çe si ne say gıy la, özen le ve iç ten -
lik le ya pı şı nı, ya şa dık la rı ve gör dük le ri kar şı sın da kar ma şık
duy gu la rı nı, ken di iç he sap laş ma sı nı, sa de ce en kaz la rın
de ğil, ay nı za man da si lah la rın da göl ge sin de, bir ya ra lı nın
da ha acı sı nı din di re bil mek, bir ca na da ha ula şa bil mek için
ekip ar ka daş la rıy la bir lik te kor ku suz ca ver di ği say gı de ğer
mü ca de le yi bu la cak sı nız. 

Bu ki tap siz le re AKUT gö nül lü le ri nin ha ya tın dan bir ke -
sit su na cak. Bu sa tır lar da; biz le rin de fa lar ca ya şa dı ğı, siz bu
sa tır la rı okur ken bi le bir yer ler de bir baş ka ben ze ri nin ya şa -
nı yor ol du ğu, zor lu, teh li ke li ama en az o ka dar da onur lu
ve kut sal bir da va nın ser den geç ti le ri ola rak, ata la rı na la yık
ol ma ya ça lı şan gö nül lü le ri miz le ta nı şa cak sı nız. 

Ha fı za mı zı ta ze le ye bil mek ama cıy la o gün ler de ya yın -
la nan ga ze te ler den ör nek ler le de bir leş ti ri len bu mü te va zı
ça lış ma ile, ara ma kur tar ma kül tü rü, yurt dı şın da bu tür bir
ça lış ma nın na sıl ko or di ne edil di ği, res mi ya pı lar la ve di ğer
gö nül lü grup lar la bir lik te kit le sel bir afe te na sıl mü da ha le
edil di ği, ya ban cı bir coğ raf ya da, ya ban cı bir kül tür de ara -
ma ve kur tar ma ça lış ma la rı nın han gi şart lar ve zor luk lar al -
tın da ger çek leş ti ril di ği, ha yat kur ta ra bil mek ama cıy la ken di
gü ven lik çem be ri mi zin dı şın da be lir siz lik ler ve risk ler le na -
sıl mü ca de le edil di ği, ar tık kü re sel bir köy ha li ne dö nüş müş
dün ya mız da, yar dı ma muh taç olan la rın en çok ih ti yaç duy -
duk la rı an da yan la rı na koş ma nın na sıl yü ce bir an lam ifa de
et ti ği gi bi pek çok ko nu yu bu la cak sı nız. Bü tün bu sü reç le -
ri, bi re bir ya şa mış ve de ne yim le miş bir AKUT gö nül lü sü -
nün ka le min den oku ya cak ve ina nı yo rum ki, kit le sel afet le -
rin yı kı cı gü cü gö zö nü ne alın dı ğın da et ki si göl de bir dam -
la ka dar da kal sa, tem sil et ti ği de ğer ler ve ya rat tı ğı viz yon
ile fark ya ra tan bu gö nül lü mü ca de le yi ve bu mü ca de le yi
ve ren ev lat la rı nı zı da ha ya kın dan ta nı ya cak ve on lar la bir
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kez da ha gu rur du ya cak sı nız. 

...
Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü’nün yap tı ğı bi zi çok üzen

bir ham le yi da ha siz ler le pay laş mak is ti yo rum. 1 Ma yıs 2003
Bin göl Dep re mi’nde 19 can kur tar dık di ye se vi nir ve gu rur la nır -
ken, yi ne hiç bek le me di ği miz bir kar şı lık al dık. 

Bin göl Si vil Sa vun ma Ara ma Kur tar ma eki bin de tek nis yen
ola rak gö rev ya pan Vey sel Ak soy’un ön der li ğin de ta ma men gö -
nül lü ler den olu şan AKUT Bin göl Eki bi, za ten böl ge de bu lun -
ma sı se be biy le bu dep re me anın da mü da ha le ede bil miş ti. Bu ça -
lış ma da ken di si de bir dep rem ze de olan Vey sel Ak soy, evin den
dı şa rı çı kar çık maz der hal eki bi ni top la ya rak ça lış ma la rı baş lat -
mış tı. O gün ler de Bin göl’de bu lu nan Si vil Sa vun ma’nın 4 ara -
ma kur tar ma tek nis ye nin den bi ri ve ay nı za man da AKUT ekip
li de ri olan Vey sel Ak soy, ilk da ki ka lar dan iti ba ren ça lış ma la ra
ka tıl mış ve he pi ni zin ga ze te ler de gör dü ğü, hat ta ya ban cı ba sın -
da da yer bu lan, ku ca ğın da en kaz dan kur ta rıl mış kü çük bir kız
ço cu ğu nu ta şı yan AKUT’lu fo toğ ra fıy la ha fı za la rı mız da Bin göl
Dep re mi’ni ifa de eden bir sem bol ola rak ye ri ni al mış tı. Hat ta bu
fo toğ ra fı o ka dar sev dik ki, AKUT’u ifa de eden sem bol fo toğ raf
ola rak bir çok et kin li ği miz de onu kul lan dık. 

Söz ko nu su fo toğ raf, AKUT eki bi nin ilk sa at ler içe ri sin de
Kork maz Apart ma nı’nın en ka zı al tın dan, an ne ve ba ba sı nın ve
kar de şi nin can sız be de ni nin ya nın dan çı kar dı ğı 2 ya şın da ki Gül -
naz ad lı kız ço cu ğu nun kur ta rıl dı ğı an da DHA mu ha bi ri ta ra fın -
dan çe kil miş tir. (Ek: 46) Dep rem de in san lar üzer le rin de don,
göm lek, pi ja ma ar tık ne var sa ken di le ri ni dı şa rı atar ken, Vey -
sel’de o koş tur ma da AKUT tu lu mu nu üze ri ne ge çi re bi lip ça lış -
ma la ra baş la mış ve gün ler sü ren ça ba nın so nu cun da 32 ki şi lik
eki biy le bir lik te 19 va tan da şı mı zı en kaz al tın dan sağ ola rak çı -
kar ma yı ba şar mış tır. (Bu dep rem de ne ya zık ki biz de bir ka yıp
ver dik; AKUT gö nül lü sü Vey sel Ata la ha ya tı nı kay bet ti.) 

Vey sel Ak soy’un li der li ğin de ki AKUT Bin göl Eki bi, dep -
rem de ki bu ba şa rı lı ça lış ma la rı nın ya nı sı ra, ku rul du ğun dan iti -
ba ren Vey sel’in ara mız dan ay rıl dı ğı 31 Ara lık 2006 ta ri hi ne dek,
iç le rin de pek çok do ğum has ta sı bu lu nan 117 va tan da şı mı zı ha -
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ya ta dön dür dü. Bu ba şa rı lar ne de niy le de Bin göl hal kı nın sev gi -
li si ol muş ve sü rek li ola rak ye rel medyada yer al mış tır. Bu du ru -
mun en çok kim le ri ra hat sız et ti ği ni tah min et ti ği ni zi dü şü nü yo -
rum. Bu gün Bin göl’de ai le ler ço cuk la rı na Vey sel adı nı ve ri yor -
lar, bu bö lü mün so nun da ki ba sın kü pür le ri ni gö rün ce ne de ni ni
siz ler de an la ya cak sı nız. (Ek: 47) Şu so ru nun ce va bı nı ta lep edin
lüt fen; “Ne den ül ke miz de bu ka dar gü zel iş ler ya pan in san la rın
ha ber le ri ni yay gın med ya da du ya mı yo ruz di ye.” Ben söy le ye -
yim; “ma ga zin ve te le vo le ler den ve sa at ler sü ren fut bol tar tış -
ma la rın dan yer kal mı yor da on dan...” Ge rek çe si ola rak da; si zin
bun la rı is te di ği niz söy le ni yor, ne ama ca hiz met et ti ği bel li ol ma -
yan ‘ra ting’ler öy le söy lü yor muş. 

Be nim mil le ti min bu re zil lik le ri iz le mek is te di ği ne inan mı -
yo rum. Bi ri le ri bir yer ler de gö zü mü zün içi ne ba ka ba ka ya lan
söy lü yor. Bir gün bu ya la nı da su rat la rı na çar pa ca ğız...

Bin göl’de son ra ne ol du bi li yor mu su nuz; Vey sel Ak soy hak -
kın da Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü, “Ne den Si vil Sa vun ma
kı ya fe ti de ğil de AKUT tu lu mu ile bu ça lış ma la ra ka tıl dı” di ye -
rek so ruş tur ma aç tı ve mes lek ha ya tın da iki bü yük ödül al mış bu
kah ra man Ana do lu ço cu ğu na, si ci li ne iş len mek üze re ha ya tı nın
ilk “kı na ma” ce za sı nı ver di ler. Bin göl Dep re mi’nde 19 can kur -
tar dı ğı hal de, dep rem sı ra sın da AKUT kı ya fe ti ile çe kil miş ba sit
bir fo toğ raf yü zün den ku ru mu ta ra fın dan ce za lan dı rı lan Vey sel
bu aşa ğı lan ma ya da ya na ma dı ve ha ya tı nı ada dı ğı çok sev di ği
mes le ğin den ay rı la rak Sağ lık Ba kan lı ğı’na geç ti. 

Yö net me lik ler in san lı ğın önü ne geç miş ti... 

Ha ya tım da ta nı dı ğım en yi ğit adam lar dan bi ri olan Vey sel
bu gün ne ya zık ki ara mız da de ğil. 31 Ara lık 2006 gü nü bir bay -
ram sa ba hın da, al tı ay dır bo ğuş tu ğu mi de kan se ri ne ye nik dü şe -
rek ara mız dan ay rı lın ca ya dek doğ du ğu kent te can la baş la, ora -
dan ora ya kar kış de me den koş tur du dur du. Şu dün ya da ta nı dı -
ğı ma, dos tum ol du ğu na, bu ha yat ta bir şey ler pay la şa bil di ği me,
va ta nı ma bir lik te hiz met ede bil di ği me en çok se vin di ğim in san -
lar dan bi ri dir. Bam baş ka bir adam dı; eğer ara mız da kah ra man
sı fa tı na ya kı şan bir ki şi var sa, o da bu ka ra ya ğız, ta şı sık sa su -
yu nu çı ka ra cak ka dar güç lü Ana do lu de li kan lı sıy dı. 
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Hu zur için de uyu kar de şim, çok öz lü yo ruz se ni, çok... 

Gül naz be be ği so ra cak olur sa nız, de de si ile bir lik te ya şı yor
ve oku la baş la dı. AKUT’lu abi ve ab la la rı da ara da onu zi ya ret
edi yor lar hat ta okul mas raf la rı nı da eği tim ha ya tı bo yun ca üst -
len miş du rum da lar.

Uma rım Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü yö ne ti min de ki bu
dü şün ce ya pı sı nın de ğiş me siy le ya kın ge le cek te ara mız da ki bu
an lam sız so run la rı at lat ma yı ba şa ra ca ğız. 

2001 yı lı Şu bat ayın da ki Hin dis tan dep re min de en kaz al tın -
dan iki can kur ta rıp bü tün dün ya ya Türk gö nül lü le ri nin fe da kâr -
lı ğı nı ve ça lış kan lı ğı nı gös te rir ken, da ha ön ce hiç ol ma yan bir
şey ba şı mı za gel di, der ne ği mi ze bir ko mi ser ve bir po lis ge lip
gi den üye le rin ka yıt la rı nı kont rol et ti, bi ze gö re açı ğı mı zı ara dı.
Bu ko nu yu da hiç bir yer de aç ma dık. O yıl lar da de fa lar ca de net -
len dik, der nek def ter le ri miz il gi li bü tün ku rum lar ta ra fın dan ay -
rı ay rı, üst üs te de net len di. Bir kaç önem siz usül ha ta sı dı şın da da
hiç bir hu ku ki, mad di ek sik lik çık ma dı. Tür ki ye’de fa al gö rü nen
80.000 kü sur der ne ğin kaç ta ne si nin bi zim ka dar sı kı de net len -
di ği ni bu gün bi le me rak ede rim. 

Yap tı ğı mız işi o ka dar cid di ye alı yor duk ki, Göl cük Dep re -
mi’nin ar dın dan, ül ke miz de ki cid di eği tim ve bil gi boş lu ğu nu
dol dur mak ama cıy la, AKUT eğit men le rin den üçü nü, da ha kim -
se bu tür bir açı lı mı akıl ede me miş ken, bu ko nu lar da son de re ce
ge liş miş mo del le ri olan Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne yol la -
dık. Eğit men le ri miz 4-5 haf ta bo yun ca 11 fark lı kur sa ka tıl dı lar;
ba zı la rı nın eğit me ni ol du lar. 

1985 yı lın da ya şa nan Mek si ka Dep re mi son ra sın da, Ame ri -
ka’da Ka li for ni ya İt fa iye si ta ra fın dan oluş tu ru lan ve FE MA ta -
ra fın dan ulu sal se vi ye ye yük sel ti lip ge liş ti ri len ve afet sü reç le -
rin de hal kın ya pa bi le ce ği ça lış ma la rı ör güt le ye rek acil du rum -
lar da et kin ola rak sis te me da hil edil me le ri ni sağ la yan TAMT
–Top lum Afet Mü da ha le Ta kı mı kurs la rı nı ve Bo ğa zi çi Üni ver -
si te si’yle bir lik te kı sal ta rak Tür ki ye’ye uyum la dı ğı mız TAG–
Top lum Afet Gö nül lü le ri kurs la rı nı Tür ki ye’ye ilk ola rak biz ge -
tir dik. Biz den son ra baş ka ku rum lar da ay nı eği tim le ri Ame ri -
ka’dan ala rak bu sü re ce da hil ol du lar. 
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Bu gün hâ lâ te me li bu kurs lar olan eği tim le ri Tür ki ye’de pek
çok ku rum la pay laş ma yı sür dü rü yo ruz.

An cak bu öz ve ri li ve ile ri gö rüş lü ça ba mız da hiç bek le me di -
ği miz bir kar şı lık bul du. Der nek ler Ka nu nu’na gö re bir ay ön ce -
den İs tan bul Va li li ği’nden izin al ma dan yurt dı şı na 3 üye mi zi
yol la dı ğı mız için, Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ola rak bi zi 1 yıl ha -
pis le yar gı la dı lar. (Ek: 48) (Sa nı rım bir yan lış an la ma dan do la -
yı, ba sın ku pür le rin de İs ra il’e git ti ği miz için mah ke me ye ve ril -
dik ifa de si kul la nıl dı, an cak doğ ru su Ame ri ka’ya eği tim için üç
ki şi yol la mış ol ma mız dır.)

Bir çok ga ze te nin, hat ta Yu na n ve Al man ba sı nı nın bü tün kış -
kırt ma la rı na rağ men, du dak la rı mız dan sa de ce şu söz ler dö kül -
dü: “Hiç kim se ka nun la rın önün de ve ya üze rin de de ğil dir, bil -
me den de ol sa bir suç iş le diy sek, ka nun lar kar şı sın da boy nu muz
kıl dan in ce dir. Yüz ler ce can kur ta ran bir ekip ol ma mız bi ze ay -
rı ca lık ta nın ma sı nı ge rek tir mez. Bil me den de ol sa bir suç iş le -
diy sek ve bu nun kar şı lı ğın da bi ze bir ce za ve ri le cek se bu na se -
si miz çık maz.” Bu tu tu mun, be ni ara yan Yu nan ve Al man
gazetecilerini ne ka dar şa şırt tı ğı nı va rın siz dü şü nün. Bu ko nu da
da as la dev le ti mi ze de ğil ama, asıl so rum lu nun, sav cı lık so ruş -
tur ma sı aşa ma sın da çö zü le bi le cek bu ko nu nun bu ra la ra gel me -
si ne se bep olan ve hem iç hem de ulus la ra ra sı ka mu oyun da Tür -
ki ye’nin uğ ra ya ca ğı za ra rı hiç dü şün me den to pun ge li şi ne vu -
ran, Va li lik ma ka mı na bil gi ve ren ki şi ler, der nek ler ma sa sı ve
sav cı lık ma kam la rın da ki ki şi le rin ol du ğu dü şün ce si ni hiç bir za -
man ak lı mız dan çı kar ma dık.

Bu tür açık en gel le me ler ya da sal dı rı lar yıl lar içe ri sin de ge -
nel de azal dı. Bu tür olay la rın ya şan dı ğı her du rum da hak kı mı zı
açık ola rak ara dı ğı mız ve sü reç hak kın da ka mu oyu nu da bil gi -
len dir me ye ça lış tı ğı mız için, AKUT’a cep he den gös te re gös te re
sal dı ra bil mek pek her ke sin ko lay lık la kal kı şa bi le ce ği bir şey de -
ğil ar tık. 

10. yı lı mı zı bü yük bir gu rur la kut la dı ğı mız sı ra da hiç bek le -
me di ği miz bir en gel da ha çık tı kar şı mı za. Zahid Akman’ın
başkanlığında RTÜK, AKUT’un ba ğış top la ma amaç lı ka mu
spo tu nun te le viz yon lar da ya yın lan ma sı na izin ver me di. Aşa ğı -
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da, bu sü reç için 10 Ni san 2006 ta ri hin de ya yın la dı ğı mız uzun
ba sın du yu ru sun dan ko nu yu ta kip ede bi lir si niz; 

RTÜK’ÜN AKUT’A KAR ŞI AN LA ŞIL MAZ TAV RI

Si vil Sa vun ma Ge nel Mü dür lü ğü’nün, AKUT’un bü yük tec -
rü be si ve ka nıt lan mış be ce ri si ne rağ men, AKUT ekip le ri nin
yurt dı şın da ki afet le re yol lan ma sı ko nu sun da uy gu la dı ğı 3
yıl lık am bar go nun ar dın dan, bu kez de bir baş ka Dev let ku -
ru mu olan RTÜK, ben ze ri bir ham le ile AKUT’a kar şı du ru -
şu nu gös ter di.

RTÜK’ün AKUT’un ba ğış top la ma ya yö ne lik ka mu spo -
tu nun ya yın lan ma sı iz ni ni ver me di ği ha be ri ni al dı ğı mız an -
dan iti ba ren he pi mi zi şa şır tan ve en di şe len di ren bu du rum
hak kın da ne yap ma mız ge rek ti ği ni uzun ca bir sü re ka rar laş -
tı ra ma dık. Ko şul suz bağ lı ol du ğu muz ve uğ ru na gö ze ala -
ma ya ca ğı mız hiç bir fe da kâr lı ğın bu lun ma dı ğı Dev let’imi zin
ku rum la rı, yö ne ti ci le ri nin ki şi sel ini si ya tif le ri ile te ker te ker
ken di ko nu la rın da AKUT’a en gel çı kar ma ya baş lar lar sa, bü -
tün öz ve ri mi ze, gö nül lü ça ba la rı mı za ve mil le ti mi zin bi ze
duy du ğu en üst dü zey de ki gü ve ne rağ men, ül ke miz de 10
yıl dır gu rur la ve gü ven le sür dür dü ğü müz ça lış ma la rı mız
bü yük za ra ra uğ rar ve ku ru luş ama cı mı zı ye ri ne ge ti re mez
ha le ge li riz. Kı sa ca sı eli miz, ko lu muz bağ la nır, ka na dı mız
kı rı lır. AKUT’un son 3 yı lın ve ri le ri ne bak tı ğı mız da gör dü -
ğü müz, yıl da çöz dü ğü ve ya çö zül me si ne kat kı da bu lun du -
ğu or ta la ma 55 acil du rum ve kur tar dı ğı yıl da or ta la ma 70
in sa nın kim bi lir ka çı na ikin ci bir ya şam şan sı ve re bi li riz,
kim bi lir ka çı AKUT’a kar şı uy gu la nan bu an la şıl maz am bar -
go lar yü zün den ha ya tı nı yi tir mek zo run da ka lır bu nu dü -
şün mek bi le is te mi yo ruz.

AKUT ola rak, 15 Ocak 1999 ta ri hin de Ba kan lar Ku ru lu
ka ra rıy la al dı ğı mız “Ka mu Ya ra rı na Ça lı şan Der nek” sta tü -
sü ve 14 Ma yıs 2004 ta ri hin de İçiş le ri Ba kan lı ğı’ndan al dı -
ğı mız ve dü zen li ola rak uzat tı ğı mız, Yar dım Top la ma Ka nu -
nu’nun 7. ve 10. mad de le ri doğ rul tu sun da Tür ki ye’nin her
ye rin de der ne ği mi ze yar dım top la ma iz ni uya rın ca, gö nül -
lü ça ba la rı mı zı ar tı ra rak sür dü re bil mek ama cıy la çe şit li ile -
ti şim ka nal la rı nı kul la na rak ba ğış kam pan ya la rı dü zen li yo -
ruz. Bun la ra de ği şik za man lar da ve or tam lar da rast la mış sı -
nız dır. Ör ne ğin ba zı ha va alan la rın da, alış ve riş mer kez le rin -
de, si ne ma sa lon la rın da AKUT’un ba ğış ku tu la rı yer leş ti ril -
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miş tir, ve ya AKUT’un 2930’a yol la nan olan kı sa me saj ser -
vis le ri üze rin den yap tı ğı ba ğış top la ma kam pan ya sı 2 yıl dır
du yar lı ve sos yal so rum lu luk bi lin ci ge liş miş te le viz yon ka -
nal la rı nın, si ne ma sa lon la rı nın ve rad yo la rın des te ği ile ya -
yın lan mak tay dı. 

An cak an la şıl maz bir ne den le, bü tün bü yük ban ka lar ca
AKUT’a tah sis edi len 2930 nu ma ra lı he sap nu ma ra mı zın ve
yi ne bü tün GSM ope ra tör le rin ce AKUT’a tah sis edil miş
olan 2930’a kı sa me saj ile ba ğış top la ma kam pan ya mı zın,
geç ti ği miz gün ler de kut la dı ğı mız AKUT’un 10. Yı lı ve si le -
siy le, ye ni den ka mu oyu ile pay la şıl ma sı is te ği mi ze,
RTÜK’ten ga rip bir yo rum la red ce va bı ve ril di. 

AKUT’un İçiş le ri Ba kan lı ğı’ndan al dı ğı Tür ki ye’nin her
ye rin de ba ğış top la ma iz ni ne, Ba kan lar Ku ru lu ta ra fın dan
ve ri len “ka mu ya ra rı na ça lı şan der nek” bel ge si ne ve RTÜK
İz le me ve De ğer len dir me da ire si nin; 06.03.2006 ta rih ve
5257 sa yı lı Ev rak Akış ve Ta li mat Fi şi ekin de ki AKUT’un
03.03.2006 ta rih ve 0820 sa yı lı ya zı sı il gi no tu ile;

“AKUT- Ara ma ve Kur tar ma Der ne ği, il gi ya zı ile Üst
Ku ru lu mu za baş vu ra rak, ta ma men gö nül lü ola rak yıl lar dır
sür dür dük le ri ça lış ma la rı na kay nak ya rat mak ama cıy la ba -
ğış kam pan ya sı baş lat tık la rı nı ifa de ede rek, ha zır la dık la rı
45’’lik ka mu spo tu nun, ulu sal ya yın ku ru luş la rın da ya yın -
lan ma sı için Ku ru lu mu zun ka rar al ma sı nı ta lep et miş tir. 

Ha zır la nan spot film, ya yın il ke le ri açı sın dan in ce len -
miş olup, 3984 sa yı lı Ka nun’a ay kı rı bir hu su sa rast lan ma -
mış tır. Ka mu ya ra rı na ça lış ma la rı ile adı nı du yu ran
AKUT’un ta le bi ni tak dir le ri ni ze arz ede rim.” 

ifa de si ile RTÜK Baş kan lık ma ka mı na olum lu gö rüş be -
yan et me si ne rağ men, RTÜK’ün 15.03.2006 ta rih li ve
2006/17 Top lan tı No’lu oy bir li ği ile alın dı ğı ifa de edi len
Ka rar 14’e gö re; AKUT’un ba ğış top la ma kam pan ya sı nı du -
yur mak ama cı ile ha zır la nan 45’’lik ka mu spo tu nun ulu sal
ya yın ku ru luş la rın da ya yın lan ma sı na izin ve ril me miş, onun
ye ri ne için de pa ra top la ma ya yö ne lik bil gi ler bu lun ma yan,
sırf ta nı tım amaç lı ye ni bir film ta lep edil me si ne ka rar ve ril -
miş tir, şek lin de bir ifa de ile RTÜK’ün 9 üye si nin oy bir li ği ile
baş vu ru mu zun red de dil di ği ta ra fı mı za bil di ril miş tir. 

Bu ka ra rı eli mi ze al dı ğı mız an dan iti ba ren ne yap ma mız
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ge rek ti ği ni dü şü nü yo ruz. So rum lu lu ğu, 3984 Sa yı lı Rad yo
ve Te le viz yon la rın Ku ru luş ve Ya yın lar Hak kın da Ka nun’da
açık ça be lir til miş olan ve AKUT’un söz ko nu su ka mu spo -
tu nun, RTÜK İz le me ve De ğer len dir me Ko mi te si ta ra fın dan
bu ka nu na ay kı rı bir du ru mu içer me di ği RTÜK Baş kan lık
ma ka mı na ya zı lı ola rak bil di ri len 45’’lik ka mu spo tu mu zun
ya yın lan ma sı na, RTÜK’ün 9 ki şi den olu şan ku rul üye le ri nin
oy bir li ği ile red ce va bı ver me si biz ce üze rin de ti tiz lik le dü -
şü nül me si ge re ken bir ko nu dur. 

Şu an da Tür ki ye’de ba zı ka nal lar da hâ kim olan TV ya -
yın cı lı ğı an la yı şı nı ço ğu muz üzü le rek hat ta uta na rak iz li yo -
ruz. Ne re dey se 24 sa at ma ga zin, şid det, özel ha ya tın en
çir kin şek liy le afi şe edil me si, top lu mu mu zun de ğer le ri ne
ay kı rı sa yı sız un sur bu lu nan ya yın lar, yoz laş mış ve yoz laş tı -
ran bir an la yış la, hat ta ha ber prog ra mı adı al tın da bi le gün
bo yu ba zı TV ka nal la rı dol du ru lu yor. Ya yın il ke le ri, 3984
Sa yı lı Rad yo ve Te le viz yon la rın Ku ru luş ve Ya yın lar Hak -
kın da Ka nun’un 4. mad de sin de açık ça be lir til miş olan
RTÜK’ün gö re vi, yet ki ve so rum lu luk la rı hak kın da aşa ğı da
bir kaç mad de üze rin den si ze bil gi ver mek is ti yo rum.

e) Ya yın la rın top lu mun mil lî ve ma ne vî de ğer le ri ne ve
Türk ai le ya pı sı na ay kı rı ol ma ma sı.

f) (De ği şik:03/08/2002-4771/8) Özel ha ya tın giz li li ği ne
say gı lı olun ma sı

v) (De ği şik : 03/08/2002-4771/8) Ya yın la rın şid det kul -
la nı mı nı özen di ri ci ve ya ırk çı nef ret duy gu la rı nı kış kır tı cı
ni te lik te ol ma ma sı. 

z) Genç le rin ve ço cuk la rın fi zik sel, zi hin sel ve ah la kî
ge li şi mi ni ze de le ye cek tür den prog ram la rın, bun la rın sey -
re de bi le ce ği za man ve sa at ler de ya yın lan ma ma sı.

Şim di eli ni zi vic da nı nı za ko yun ve RTÜK’ün ken di si ne
ka nu nen ve ri len yet ki le ri ni ve so rum lu lu ğu nu, yu ka rı ya sa -
de ce 4 ta ne si ni al dı ğım top lam 23 mad de lik uyul ma sı ge -
re ken ya yın il ke le ri ko nu sun da ne ka dar ye ri ne ge tir di ği ni
dü şü ne rek, işi bu ya yın il ke le ri ni ko ru mak olan bir Dev let
ku ru mu nun gü cü nü, ken di si ni de fa lar ca is pat la mış, hem de
bu ko nu da Dev let’in her iki si de RTÜK’ün üs tün de bu lu nan
ku rum la rı ta ra fın dan (Ba kan lar Ku ru lu ve İçiş le ri Ba kan lı ğı)
res mi ola rak da ka bul edil miş bir si vil top lum ör gü tü üze -
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rin de bu şe kil de, hem de her han gi bir ka nun mad de si ne da -
yan dır ma dan, ta ma men key fi ola rak kul lan ma sı kar şı sın da
ne yap ma mız ge rek ti ği ko nu sun da bi ze akıl ve rin. 

Si vil Top lum Ku ru luş la rı (STK) bil di ği niz gi bi kay na ğı nı
hü kü met ler den al ma yan ve hü kü met eliy le yön len di ril me -
yen, hal kın ak tif va tan daş lık bi lin ci ile ken di iç ener ji sin den
güç ala rak, sos yal so rum lu luk duy gu su ile ka mu ya ra rı te -
ma lı be lir li bir amaç için oluş tur duk la rı ya pı lar dır. Ger çek -
leş tir dik le ri bü tün et kin lik le ri ni fi nan se et mek için de çe şit -
li kay nak lar kul la nır lar. Bu kay nak la rın en önem li si ni de,
özel lik le Tür ki ye’de top lu mun du yar lı ve sos yal so rum lu luk
bi lin ci ge liş miş yurt taş la rı ve ku rum la rı oluş tu rur. Bu ne -
den le gö nül lü ğü bü yük ve et kin bir güç ola rak kul la na bi len
STK’lar ve hiz met et tik le ri top lum ara sın da kar şı lık lı gü ve -
ne, des te ğe ve an la yı şa da ya lı bir iş bir li ği söz ko nu su dur. 

Bu iş bir li ği nin ar ta rak her iki ta ra fın da da ha bü yük fay -
da ya ula şa bi le ce ği bir si ner ji ya ra ta bil mek için STK’lar ve
hiz met et tik le ri top lum ara sın da ki iş bir li ği, gü ven ve an la yı -
şın sü rek li ola rak bes len me si, güç len di ril me si ve kar şı lık lı
bek len ti le rin ne ka dar kar şı lan dı ğı nın kont rol edil me si ge -
re kir. 

RTÜK ta ra fın dan, TV ka nal la rı ara cı lı ğı ile ba ğış top la -
ma iz ni nin AKUT’a ve ril me me si ne rağ men, he pi ni zin iz le -
di ği gi bi şu an da bi le ba zı STK’lar (KI ZI LAY, DE NİZ FE NE Rİ,
TE MA, TÜR Kİ YE SA KAT LAR DER NE Ğİ, MİH DER, vb.) et -
kin lik le ri ne kay nak ya rat mak ama cıy la et kin bir şe kil de bu
tür ba ğış top la ma kam pan ya la rı nı TV ka nal la rı nın des te ğiy -
le ka mu oyu na du yur mak ta dır lar, ki za ten doğ ru olan da bu -
dur. STK ve top lum ele le ve re bil me li dir ki, her şe yi Dev -
let’ten bek le me an la yı şın dan kur tu la rak, top lu mun ih ti yaç -
la rı nın hiç de ğil se bir kıs mı STK’la rın des te ğiy le kar şı la na -
bil sin ve hem top lu mun re fah dü ze yi nin art ma sı na bir lik te
kat kı da bu lu nul sun, hem de son çö züm le me de top lu mu
oluş tu ran kat man lar bir bir le ri nin so run la rı na kar şı da ha du -
yar lı ve çö züm üret me ko nu sun da da ha is tek li ola bil sin ler. 

Bu izin eğer bun dan son ra hiç bir STK’ya ve ril me ye cek -
se, o za man da ha bü yük bir so run la kar şı kar şı ya yız, çün kü
RTÜK’ün bu ka ra rı sa de ce AKUT’u de ğil, Tür ki ye’de yıl lar -
dır bü yük bir öz ve ri ile ça lı şan ve top lum da ki pek çok
önem li boş lu ğu dol du ran bü tün STK’la rı da olum suz ola rak
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et ki le ye cek tir. Top lu mu ile ara la rın da ki or ga nik ba ğı ko par -
tı lan hiç bir STK ve rim li ola maz, ken di si ni ifa de ede mez,
ken di si ni top lu mu na ka bul et ti re mez ve es ki si ka dar et kin
ve ba şa rı lı ça lı şa maz. Eğer RTÜK yö ne ti ci le ri, Tür ki ye’de
STK’la rın en önem li ge lir kay na ğı olan, son de re ce et kin bir
ta nı tım ara cı olan TV ka nal la rı üze rin den bu tür ba ğış top -
la ma kam pan ya la rı nı bun dan son ra ta ma men ya sak la ma ya
ka rar ver diy se, du rum son de re ce teh li ke li dir ve mut la ka
ön lem alın ma sı ge re kir. Yok eğer so run sa de ce AKUT’a dö -
nük bir ka rar sa; biz ken di hak kı mı zı hu ku ki yol lar dan ara -
mak üze re, An ka ra 5. İda re Mah ke me si, 2006/1007 Esas
Nu ma ra sı ile, RTÜK’ün bu uy gu la ma sın dan do la yı,
AKUT’un al dı ğı ba ğış lar da bü yük azal ma ola ca ğı ve bu du -
ru mun da bü tün ça lış ma la rı mı zı olum suz et ki le ye ce ği dü -
şün ce si ve 10 yıl lık bi ri kim so nu cun da ka mu oyu ta ra fın dan
AKUT’un üze rin de ol du ğu ka bul edi len, ta ma men gö nül lü -
lük ve kar şı lık sız yar dım se ver lik il ke le ri ile ger çek leş tir di ği -
miz so rum lu luk la rı mı zı ye ri ne ge ti re me ye ce ği miz en di şe -
siy le da va aç mış bu lun mak ta yız.

Bu ne den le, RTÜK’ün bu ka ra rın dan za rar gö re cek olan,
Tür ki ye’nin et kin ve güç lü, ba şa rı lı ve üret ken, so rum lu luk
sa hi bi si vil top lum ör güt le ri ni; ken di mi zi hiz met et mek le
yü küm lü say dı ğı mız mil le ti miz le ara mız da ki, yıl lar içe ri sin -
de bü yük zor luk lar ve fe da kâr lık lar so nu cun da oluş tu rul -
muş gü ve ne da ya lı iş bir li ği nin ko par tıl ma sı nın en gel len me -
si ve hak la rı mı zın hep bir lik te hu ku ki yol lar la aran ma sı için
da ya nış ma ya da vet edi yo ruz. 

De ğer li oku yu cu bü tün bun la ra rağ men ül ke mi ze ve ül -
ke mi zin yü ce ruh lu in sa nı na olan inan cı mı zı ve sev gi mi zi
bir an bi le yi tir me den gö nül lü ve kar şı lık sız ola rak ken di mi -
ze seç ti ği miz yol da va ta nı mız için, mil le ti miz için mü ca de -
le et me ye de vam ede ce ği mi zi ve ne olur sa ol sun ka rar lı lı -
ğı mı zı as la yi tir me ye ce ği mi zi bu ve si le ile bir kez da ha ifa -
de eder, ge le ce ğin çağ daş Tür ki ye’si nin in şa sı için ne ge re -
ki yor sa yap ma ya ha zır ol du ğu mu zu bil me ni zi is te riz. 

Hu kuk mü ca de le mi zin ilk aşa ma sı nı ka zan dık ve ar ka sın dan
RTÜK’e 200.000 YTL’lik taz mi nat da va sı aç tık. Bu ki ta bın
“AKUT’un Al dı ğı Ba ğış lar” bö lü mün de si ze AKUT’un fi nans
kay nak la rın dan bah set miş tim. SMS kam pan ya mı zın ka mu spo -
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tu nu ilk ya yın la dı ğı mız dö nem de bu tür bir sı kın tıy la kar şı laş -
ma mış tık ve 2004 yı lın da 101.795,00 YTL ve 2005 yı lın da da
75.015,00 YTL ba ğış al mış tık SMS’ler üze rin den. An cak
RTÜK 2006 yı lın da bu kam pan ya mı zın ka mu spo tu nun ya yın -
lan ma sı na izin ver me yin ce, sa de ce der gi ilan la rı ile du yu ra bil dik
ve al dı ğı mız ba ğış lar da 22.060,00 YTL’ye düş müş tü. İş te bu
ne den le RTÜK’e bi zi uğ rat tı ğı za rar ge rek çe si ile söz ko nu su
taz mi nat da va sı nı aç tık, sü re cin ta mam lan ma sı nı bek li yo ruz.

Bu bö lüm de son ola rak bir de, 2 Şu bat 2004 ta ri hin de Kon -
ya’da mey da na ge len Züm rüt Apart ma nı en ka zın da ki ara ma
kur tar ma ça lış ma la rı sı ra sın da ya şa nan ve ya pı lan yan lış ve son
de re ce teh li ke li uy gu la ma lar yü zün den AKUT’un, za ten zi ya de -
siy le ka la ba lık olan en kaz böl ge si ni terk et me si ile so nuç la nan
ola ya da de ğin mek is ti yo rum. Bu olay da da, ken di üzer le rin de ki
so rum lu lu ğu at ma ya ça lı şan ve AKUT’a kar şı geç miş ten hu su -
met bes le yen ki şi ve ku rum lar ta ra fın dan akıl ve bi lim dı şı bir
do lu saç ma yo rum or ta lı ğa sa çı la rak her ke sin ka fa sı ka rış tı rıl -
mış tı. Bu olay la il gi li o gün ler de 46 say fa lık bir ra por ha zır la mış
ve AKUT’un web say fa sın da ko nu nun il gi li le riy le pay laş mış tık. 

Çok kı sa ca ko nu nun ana fik ri ne de ğin mem ge re kir se; En ka -
zın için de yı kım sı ra sın da do ğal ola rak olu şan ve ka za ze de le re
ezil me den sağ kal ma ola sı lı ğı oluş tu ran boş luk la rın (ya şam üç -
ge ni) et ki len me me si, ye ni çök me le re yol açıl ma ma sı ve var sa
bu ra lar da sı kı şıp kal mış ka za ze de le re bir za rar ve ril me me si
ama cıy la bu tür hiç bir en ka za da ha 21. sa at te pa let li kı rı cı eks -
ka va tör so ku la maz. Ora da ya pı lan asıl ha ta buy du. Bu ko nu da ki
uya rı la rı mı za ora da ki yet ki li ki şi; “Ben ne yap tı ğı mı bi li yo rum,
siz işi ni ze ba kın” di ye rek yap tı ğı ça lış ma yı sür dü rün ce, AKUT
eki bi de do ğal ola rak hiç bir şe kil de ka bul edi le me ye cek bu du -
ru ma se yir ci ve suç or ta ğı ol ma mak ama cıy la böl ge yi terk et me
ka ra rı al mış tı.  

Son ra sın da ise her ka fa dan ya rı ca hil ve bil gi siz yo rum lar
çık ma ya baş la mış ve ne ya zık ki ko nu iyi ce özün den uzak la şa -
rak ol ma ya cak yer le re git miş ti. Bu olay la il gi li AKUT’un ra po -
ru nu aşa ğı da ki link ten oku ya bi lir si niz. 

http://www.na suh mah ru ki.com/AKUT KON YA ZUM RUT -
RA POR.pdf
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HAK KI MIZ DA YA PI LAN KİR Lİ

BİL Gİ ÇA LIŞ MA LA RI

Ken di mi zi sa vun ma im kâ nı mı zın ol ma dı ğı or tam lar da ya pı lan
kir li bil gi ça lış ma la rı bi ze bü yük za rar ver di. Bu tes bi te uy gun
ola rak, özel lik le 2000 yı lın da sev gi li İs ken der’i (IĞ DIR) Ağ rı
Da ğı’nda kay bet me mi zin he men ar dın dan baş la yan ve ne ya zık
ki ki şi sel le şe rek uzun bir sü re de vam eden bu sal dı rı dö ne min de
med ya mı zın ba zı un sur la rı, şah sım ve AKUT hak kın da bi zi çok
üzen ve ya ra la yan bir çok uy dur ma ha be re ve ta raf lı yo ru ma im -
za at tı lar. Yol la dı ğı mız ba sın du yu ru la rı na ve olay la rı bü tün
açık lı ğı ve bel ge le riy le bir lik te an lat ma ça ba la rı mı za rağ men,
bun la rı gör mez den ge lip, AKUT’un ku rum kül tü rü ne uyum sağ -
la ya ma yıp is ti fa eden ve ya di sip lin su çuy la uzak laş tı rı lan ki şi le -
rin yo rum la rı na say fa say fa yer ver di ler de bi zi gör mez den, duy -
maz dan gel di ler. 

AKUT, bu gün 14 böl ge de ör güt len me si ni ta mam la mış,
700’ün üze rin de gö nül lü süy le bu ül ke ye hiz met eden, yıl lar dır
“ka mu ya ra rı na ça lı şan der nek” sta tü sün de olan bir der nek tir,
hat ta bu sta tü de ki tek ara ma kur tar ma der ne ği dir. 10 yı lı aş kın bir
sü re dir var olan AKUT’tan bu gü ne dek yak la şık 20 ki şi Di sip lin
Ku ru lu’nun hak la rın da yap tı ğı in ce le me so nu cun da, AKUT di -
sip lin ve etik de ğer le ri ne gö re suç lu bu lu nup, Yö ne tim Ku ru -
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lu’nun oy bir li ğiy le al dı ğı ka rar lar la der nek ten uzak laş tı rıl mış tır.
Bi zi en çok üzen olay da, bu ki şi le rin ba zı la rı nın, med ya tik ha -
ber yap ma der din de olan bir ta kım med ya men su bu ta ra fın dan
kul la nıl ma sı ve bir an lam da ıs mar la ma ha ber yap tı rıl ma sıy dı.

Ya zı lı, gör sel ve işit sel med ya, ar tık bir de ta bii ki in ter net
med ya sı, ka mu oyu nun bil gi len di ril me si, hat ta bir öl çü de eği ti mi
adı na en önem li güç ler den bi ri dir. Top lum, ta raf sız, adil ve ce -
sur ha ber kay nak la rı ile bil gi len di ril me li dir. Med ya nın bir ye rin -
de has bel ka der bir kö şe tut muş her kes, bu kö şe si ni bir teh dit ve
bas kı ara cı ola rak kul lan ma ya kal kar sa, ta raf sız lık ve ada let kav -
ram la rı or ta dan kal kar ki, bu ol gu uzun so luk ta önü ne ge çi le mez
bir yoz laş ma ya ve so nuç ta top lu mun ge ri dö nül me si çok zor çö -
kün tü le re uğ ra ma sı na yol açar. Üzü le rek söy lü yo rum ki, ben ce
bi zim med ya mız tü mü ol ma sa da ço ğun luk la bu du ru ma ol duk -
ça ya kın bir ko num da dır. 

Geç miş dö nem de, AKUT eki bi ni ve baş ka nı ola rak şah sı mı
kah ra man di ye ni te le yen ler, san ki biz ki şi lik de ğiş tir mi şiz gi bi
al tı ay son ra hiç çe kin me den med ya tik lik le, dik ta tör lük le,
AKUT’tan rant sağ la mak la suç la ya bil miş ler di. Hem de hiç bir
araş tır ma yap ma dan, sa de ce o an da bu ha ber ses ge ti rir di ye ve -
ya da ha da kö tü sü; “ben bu gü ce sa hi bim; is te di ği mi yük sel tir,
is te di ği mi te pe tak lak ye re ça la rım, be nim le kim se uğ ra şa maz”
zih ni ye tiy le. 

Bu gü ne dek hak kım da o ka dar çok ger çek dı şı ha ber ya pıl dı
ki, ar tık bun la ra kar şı ne yap mam ge rek ti ği ni şa şır mış du rum da -
yım. Er me ni ve mu se vi va tan daş la rı mız dan bir kez da ha özür di -
le ye rek ya zı yo rum; 17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi son ra sın -
da bir ta kım çev re ler, be nim as lın da er me ni ol du ğum, ya hu di ol -
du ğum söy len ti si ni yay dı lar –san ki bu ül ke de gayrimüslim ol -
mak suç muş gi bi... 

As lın da bu zih ni yet da ha ön ce de kar şı ma çık mış tı ama o za -
man lar bu du ru mu faz la cid di ye al ma mış tım açık ça sı. Ye ni As -
ya ga ze te sinde Ek ran Tu ru ad lı bir kö şe si olan Da vut Şa hin, 7
Tem muz 1998 ta ri hin de ba kın ne ler yaz mış Ada na - Cey han
Dep re mi son ra sın da AKUT’un gün dem de kal ma sıy la il gi li;

He le AKUT de nen yar dım ku ru lu şu nun faz la med ya tik ol -
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ma sı nı an la ya ma dık. Ta mam 3 ha yat kur tar dı. Ama bu nun
faz la ca ka mu oyu na lan se edil me si ne de re ce doğ ru. Ya
yüz ler ce yar dım eden ku ru luş, ku rum ve yar dım der nek le -
ri? Bun la ra kar şı hak sız lık edil mi yor mu? O ku ru luş la rın su -
çu, baş la rın da “Na suh Mah ru ki” gi bi med ya tik bir Er me -
ni’nin ol ma ma sı mı? (Ek: 49) 

Bu ifa de le rin ne re si ni dü zel te yim bil mi yo rum o yüz den de -
ne mi yo rum bi le...

Sa bah ga ze te si de, ön ce ki ay lar da Hın cal Uluç’un hak kım da
yaz dı ğı son de re ce aşa ğı la yı cı ya zı la rı nın ar dın dan baş lat tı ğım
mah ke me sü re ci miz de vam eder ken, 14 Ekim 2000 ta ri hin de bir
tra fik ka za sı na kur ban ver di ği miz iki gö nül lü mü zün ce na ze tö -
re nin de; be nim ya hu di ol du ğum ama her na sıl sa ce na ze na ma zı -
nı ön saf lar da kıl dı ğım, üs tü ne üst lük de, bu ko nuy la il gi li so ru -
la ra ya nıt ver me den uzak laş tı ğı mı yaz dı. Oy sa böy le bir ko nuş -
ma el bet te ki hiç ya şan ma mış tı bi le. Ben dağ cı lık ta ri hi ne bi le,
1995 yı lın da Eve rest Da ğı’na tır ma nan dün ya da ki ilk müs lü man
dağ cı ola rak geç miş tim. Ama Sa bah ga ze te si ne den dir bi lin mez,
be ni ka mu oyu na mu se vi ola rak ta nıt mak is te miş ti. (Ek: 50)

Med ya nın bu so rum suz lu ğu nu ak lım al mı yor, in san la rın ha -
ya tıy la, ki şi li ğiy le, onu ruy la bu ka dar ucuz ve ko lay mı oy na ya -
bil mek ina na mı yo rum. Za ten mil let ve ki li do ku nul maz lı ğı kür sü
do ku nul maz lı ğı ile sı nır lan dı rıl ma dan ve med ya nın da bu tür ya -
lan yan lış, özen siz, hat ta ka sıt lı ya yın la rı nı dur du ra cak hu ku ki
ön lem ler alın ma dan, da ha doğ ru su Tür ki ye’yi hu ku kun üs tün
ol du ğu bir dev let dü ze ni ne dö nüş tür me den ül ke de ki hiç bir so ru -
nun ka lı cı ve sür dü rü le bi lir bir bi çim de çö zü le bi le ce ği ne inan -
mı yo rum. 

Bu uzun ki ta ba ve geç miş te ki olay la rı ye ni den aç ma ça ba sı -
na da açık ça sı bu inan cım ve bek len tim ne de niy le kal kış tım. Bir
gün Tür ki ye’min de tam an la mıy la bir hu kuk dev le ti ola ca ğı na
ina nı yo rum. Ama bu nun için ka rar lı lık la ve ce sa ret le mü ca de le
et me miz ge re ki yor. 

Hep bir lik te...

Altı ki ta bım dan il ki olan ve bu gü ne dek 4 üni ver si te de (Bo -
ğa zi çi - Bil kent - Ye di te pe ve Işık) Türk çe ders le rin de oku tu lan,
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11 bas kı ya pan, 24 ya şın day ken yaz dı ğım Bir Dağ cı nın Gün ce -
si ad lı ki ta bı mın için den ar ka sı nı sak la ya rak bir sa tı rın al tı nı çi -
zip ga ze te le re yol la yan, is mi ni bi le ve re me ye cek ka dar kor kak
bi ri le ri, be nim as lın da in san la rı sev me di ği mi is pa ta ça lış tı. Bu
ka dar iş öz de in san sev gi si ol ma dan na sıl ya pı lır sa... Doğ ru su;
kö tü ni yet li, ya lan cı ve dal ka vuk in san la rı sev mem ve iha ne ti as -
la af fet mem. 

Na suh Mah ru ki’yi ka fa ya ta kan lar, bu nun gi bi da ha baş ka pis
oyun lar da ha zır la dı lar o dö nem ler de. Ku la ğı ma ge len ler ara sın -
da; be nim as lın da Eve rest’e ve K2’ye çık ma dı ğım, o zir ve çe -
kim le ri ni de baş ka yer ler de yap tı ğım yo lun da bir tar tış ma baş lat -
ma ya ça lış ma la rı ve ya AKUT’un dep rem ler de ev ler den ziy net
eş ya sı top la dı ğı, bir çan ta al tın bul du ğu vs. gi bi bir do lu ya lan ve
if ti ra da var. Gü le cek si niz ama be nim İs ra il aja nı ol du ğum söy -
len ti si bi le var or ta lık ta... Emi nim bu ki ta bı oku yan lar dan ba zı -
la rı, be nim de he nüz duy ma dı ğım ama in san la rın ka fa sın da so ru
işa re ti ya ra tan baş ka if ti ra lar da duy muş lar dır; bun la rı be nim le
pay la şır sa nız son ra ki bas kı lar da on la rı da ek le rim. 

As lın da bu if ti ra la rı ya yan lar da bun la rın so nuç ta bir ye re va -
ra ma ya ca ğı nı bi li yor lar; gü neş bal çık la sı van maz... Amaç la rı sa -
de ce bu ül ke de çok kul la nı lan bir yön tem olan kir li bil gi, ya ni
ya lan-yan lış bil gi ler ya ya rak in san la rın zih nin de so ru işa ret le ri
ya rat mak. Yağ ma ve ta lan kül tü rün den ge len, ka os ve kar ma şa -
dan güç alan bu tip le rin kay be de cek le ri hiç bir şey yok. On lar
utan maz lar ve gu rur la rı kı rıl maz, çün kü ya şam la olan iliş ki le ri
pay laş mak, üret mek ve fay da ya rat mak üze ri ne de ğil, ken di ben -
cil var lık la rı nı tat min et mek ve has ta lık lı ego la rı nı bes le mek
üze ri ne ku rul muş tur. Ken di le ri gi bi ol ma yan her şe ye ve her ke -
se bü yük bir düş man lık his se der ler. 

Bun lar sa de ce be nim le de ğil, be nim ya nım da du ran as lan
par ça la rıy la da uğ raş tı lar. 2005 yı lın da AKUT’un 8. eki bi ola rak
Niğ de’de, özel lik le Ala dağ lar’da ki dağ ka za la rı na mü da ha le et -
mek ama cıy la bir ekip kur duk. Hem çok de ne yim li bir dağ cı,
hem de Niğ de Üni ver si te si’nde Be den Eği ti mi ve Spor Yük sek
Oku lu’nda öğ re tim gö rev li si olan, Niğ de Eki bi’mi zin li de ri Ne -
dim Ur can’a ölüm teh di ti mek tu bu bi le gön de re bil di ler. Ala dağ -
lar da mey da na ge le bi le cek ka za lar da dağ cı la rı kur tar mak ama -
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cıy la oluş tur du ğu muz eki bin li de ri ne şu şe kil de bir ya zı pos tay -
la yol lan dı; (Ek: 51)

Er me ni bir baş ka nın kur du ğu aku ta üye ol du ğu nu duy duk.
O grub için ya pa ca ğın her ha re ket aley hi ne ola cak tır. Ya şa -
mak gü zel. Ai le ni dü şün. Uyar ma dı lar de me.

Bu ül ke ye kar şı lık sız hiz met et me nin, bir şey le ri dü zelt me ye
ça lış ma nın o ka dar da ko lay ol ma dı ğı nı an la dı ğı nı zı dü şü nü yo -
rum. Bu zih ni yet o ka dar hır çın, ah lak sız ve gö zü nü ka rart mış tır
ki; bir baş ka ör nek ola rak Org. Ya şar Bü yü ka nıt Pa şa hak kın da
tam da YAŞ ka rar la rı ön ce sin de, Ge nel Kur may Baş kan lı ğı nı ön -
le mek için ya pı lan SMS, e-pos ta ve ba zı web say fa la rı kul la nı la -
rak ya pı lan ka ra la ma kam pan ya sı nı ha tır la yın. Dev le tin en bü yük
gü cü ne bi le ka fa tu ta bi le cek ka dar cü ret kar bir an la yış tır bu...

15 Ocak 2002 ta ri hin de, bi zi yi ne çok üzen hiç bek le me di ği -
miz bir sal dı rı da ha ya pıl dı. Bi zim gi bi bir ara ma kur tar ma der -
ne ği olan, hat ta geç ti ği miz yıl 10 dağ cı ile Eve rest Da ğı’na tır -
man ma yı ba şa ran OR DOS’un, yüz ler ce üye si bu lu nan dağ cı la -
rın ta kip et ti ği e-pos ta gru bu na, OR DOS’un es ki Yö ne tim Ku ru -
lu son ra ki De net le me Ku ru lu üye si Yal çın Yal dız ta ra fın dan
AKUT hak kın da son de re ce aşa ğı la yı cı ve ta bii ki baş tan so na
ya lan lar la do lu, “AKUT GER ÇE Ğİ” baş lık lı bir ile ti yön len di -
ril di. Bu ile ti nin bir an da yüz ler ce in sa na ulaş ma sı üze ri ne ya zı -
nın kay na ğı nı bul mak için gös ter di ği miz bü tün ça ba lar so nuç suz
kal dı ve OR DOS Yö ne tim Ku ru lu bu ile ti nin kim ta ra fın dan ya -
zıl dı ğı nı bil me dik le ri ni söy le yip işin için den çık ma ya ça lış tı. 

Ağır suç la ma lar ve ya lan lar la do lu bu ile ti yi yüz ler ce in san -
la pay laş mak tan bir ra hat sız lık duy mu yor lar ve biz hak sız lı ğa
uğ ra dı ğı mı zı söy le yip; “bu ya zı nın kay na ğı na ulaş mak ve bu if -
ti ra la rı ki min çı kart tı ğı nı bul mak is ti yo ruz” de di ği miz de hiç
umur sa ma dan; “kim ta ra fın dan ya zıl dı ğı nı bil mi yo ruz” de yip
işin için den çı kı yor lar. Ne ko lay de ğil mi in san la rı ka ra la mak,
aşa ğı la mak, kü çük dü şür mek. İs pa ta ge rek yok na sıl ol sa, at ça -
mu ru yi yen uğ raş sın. Bu nu ya pa nın bir dağ cı ve bir ara ma kur -
tar ma der ne ği Yö ne tim Ku ru lu üye si ol ma sı ve OR DOS’un bü -
tün ida ri kad ro su nun da ay nı dü şün ce de ol ma sı da bi zim için ay -
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rı ca çok üzü cü bir dar be ol du. Ça re siz hak kı mı zı ara mak için bu
sü re ci de mah ke me ye ver dik ve yıl lar dır uğ ra şı yo ruz. Hâ lâ ül ke -
mi zin bir hu kuk dev le ti ol du ğu nu dü şü ne rek...

Türk çe si ol duk ça bo zuk ve bir do lu im la ha ta sı olan bu iğ -
renç ya zı yı, öz gün ha liy le siz le pay laş mak is te di ğim için her -
han gi bir dü zelt me yap ma dan aşa ğı ya al dım

ya zan adi ni be lirt me mis, akut ile il gi li :((((((

>Sub ject: [ital yan_sir ki] FW: AKUT GER CE GI

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

>

> > > >akut(ara ma kur tar ma der ne gi)ya sa nan iki bu yuk dep rem de

> > > >bir nur mi sa li ge le ce ge umut la bak ma mi za se bep

> > > >ver mis ti.

> > > >ta ki bu gu zel li gi “pa ra” bo zun ca ya ka dar...

> > > >ge rek yurt icin den ge rek se yurt dı sin dan hat ta ve

> > > >hat ta dev let ten bu yuk mad di yar dim lar,ara zi ler,arac lar

> > > >v.s alan aku tun hol ding le re esit de re ce de bir ma li

> > > >gu ce med ya da rey tin ge ulas ma si der ne gin

> > > >yo ne ti ci le ri nin

> > > >go zu nu ka mas tir di.

> > > >halk miz ta ra fin dan ya pi lan yar dim lar esa sin da dep rem

> > > >icin di...

> > > >la kin bi tur lu bu ugur da har can mak

> > > >is ten mi yor du.uye le rin her tur lu tek li fi ve pro je si

> > > >yo ne tim ku ru lun ca ge ri cev ri li yor du.zi ra bu

> > > >tril yon la rin uze ri ne ba gis la nan ara zi le rin uze ri ne

> > > >plan lan mis or ga ni ze fir sat ve za ma ni kol lu yor du...

> > > >is te “o” ana ge lin di AKUT DER NEK LİK TEN VA Kİ FA(!)

> > > >GE Cİ YOR....

> > > >med ya nin goz be be gi olan aku tun icin de ya sa nan
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> > > >ge lis me ler hic yan si ma di siz le re...

> > > >na sil yan si ya cak ti ki?

> > > >ha va at ma si sag lan sin ve hep ra ey tin yuk sel te cek

> > > >ya zi la ra ga ze te ler de tv ler de cik sin di ye med ya

> > > >men sub la ri der ne ge uye ya pil di hiz la...

> > > >oy sa dep rem den son ra bin ler ce ki si uye ol mak icin

> > > >bas vur mus yuz ler ce ki si go nul lu ola rak su gu ne ka dar

> > > >der nek te ca lis ma si na rag men uye ya pil ma mis ti.

> > > >ne den?

> > > >ce va bi cok ba sit as lin da der ne gi ken di ma li gi bi go ren

> > > >ge len yar dim la ri ku ru ma de gil de ken di si ne ya pil di gi ni

> > > >du su nen na suh mah ru ki ve ar ka das la ri(ozel lik le me lih

> > > >fi dan ve de mir kar das)ole ne ka dar yo ne tim de:) ol mak

> > > >icin ye ni uye teh li ke si ni go ze al maz lar di.

> > > >ka nu na go re suc ol ma si na rag men(uye

> > > >ya pil ma ma)der nek ler ma sa si med ya kor ku sun dan

> > > >ge lis me le re ses siz kal di...

> > > >ne ler ol du ne ler...

> > > >ba zi uye le re egit men si fa tiy la ma as mi bag lan ma di mi...

> > > >

> > > >(gu ya go nul luk eas si na da ya li bir der nek ti ya...isin

> > > >ko mi gi egit men(!)ol na ki si ler der ne gin pa ra si ile

> > > >ta til gi bi yur di si na bir egi te me yol lan di ve bun la ri

> > > >ge lip pa ra kar si li gi ....:)

> > > >yar dim edi len on ca arac lar na suh ve ar ka das la ri na

> > > >tah si si edil me di mi...

> > > >15-20 ki si(na suh ve eki bi)di sin da der ne gin yo ne tim

> > > >ka de me sin de yer le re”ya ban ci”otur tul ma di:)

> > > >akut is mi nin al tin da bu yo ne tim de ki ar ka das lar thy den
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> > > >bi le ozel in di rim le re hak la ra ka vus ma di mi..

> > > >oka dar cok sey var ki an lat mak la bit mez...

> > > >bu gi di se dur de mek is te yen her kes is ti fa et mek

> > > >zo run da kal mis ti.mu ha le fet olan her kes

> > > >nu suh-de mir-me lih ta ra fin dan dis la ni yor du....

> > > >oyuz den her kes ses siz ka li yor du ge lis me le re...

> > > >za ten is te ni len ken di ar ka das la ri ice ri sin den oy

> > > >ga ran ti li(!)uye le rin ol ma siy di.bu uye lik yil lar dir

> > > >bek le yen le rin uye li gin den hiz li ol du ta bi...

> > > >cun ku ar tik VA KIF ol ma nin tril yon la rin ara zi le rin

> > > >is te nil di gi gi bi(hal ki mi zin ar zu su,yar dim edi sinn

> > > >di sin da hem va kif ol duk tan son ra ne one mi var di ki)

> > > >kul la nil ma si nin za ma ni gel mis ti.

> > > >ga zet ler de tv ler de her gun ci kan va kif re ze lat le ri

> > > >on la rin yu zu nu bi le ki zart mi yor du.

> > > >

> > > >siz bu ma ili oku yan dost...

> > > >ne ya zik ki ar tik ya pi la cak hic bir sey yok.

> > > >(der nek lik ten va ki fa ge ci le cek oy lar na suh,de mir ve

> > > >me lih ta ra fin dan sag la ma alin mis du rum da)

> > > >

> > > >sa de ce ger cek le ri bil me niz top lu muz da her gu zel lik le

> > > >bas la yan ha re ke tin pa ra nin kar si sin da ye ni le ce gi ni

> > > >ego,ki si sel men fa at,kol tuk sev da si hat ta fa sist

> > > >yo ne ti min hep ka za na ca gi ni bil me ni zi duy ma ni zi

> > > >is te mem dir.

> > > >ne ya zik ki...
> > > >

Ye ri gel miş ken bir ko nu ya da ha de ğin mek is ti yo rum. 2006
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yı lı Ara lık ayın da Tür ki ye Dağ cı lık Fe de ras yo nu baş kan lı ğı se -
çim le ri ya pıl mış tı. Uzun za man dır bu yön de bir is tek al dı ğım
hal de, bu son se çim sü re ci ne dek ya naş ma mış tım. An cak 9 yıl -
dır ay nı yö ne tim kad ro su nun elin de, uz laş maz bir an la yış ve tu -
tum la dağ cı lı ğı mız da yıl lar dır ar ta rak de vam eden sı kın tı lar dan
ve ar tık ge le nek sel ha le dö nüş tü rül müş ay rım cı lık tan bü yük ra -
hat sız lı ğı olan dağ cı dost la rın di lek ve ri ca la rı nı, as lın da içim de
böy le bir he def ol ma dı ğı hal de bu kez kı ra ma yıp, de le ge sis te -
min de ki bü tün ada let siz li ğe rağ men ve ba şın dan be ri ol ma ya cak
bir ça ba içi ne gir di ği mi zi bil di ğim hal de, bu se fer en azın dan de -
ne ne bi le ce ği ne ka rar ver dim. Bu ki ta bın za ten uzun ve de tay lı
olan ko nu la rı na bir de bu kar ma şık sü re ci sok mak is te mi yo rum.
An cak me rak lı la rı için aşa ğı da ki link le re ko nu la rı ta kip ede bi le -
ce ği niz o gün ler de yaz dı ğım ya zı la rı mı yer leş tir dim. 

Aşa ğı da ki link ten, ne den Tür ki ye Dağ cı lık Fe de ras yo nu baş -
kan lı ğı se çim le ri ne ka tıl dı ğım ko nu sun da ki ya zı mı oku ya bi lir si -
niz. 

http://www.na suh mah ru ki.com/?inc=ne denTDF.inc

Yu ka rı da ki AKUT GER ÇE Ğİ ile ti si OR DOS’la ara mız da ki
ilk bü yük so run du an cak ne ya zık ki son so run ol ma dı. 2006 yı -
lın da ki se çim sü re cin de tek rar alev le nen ve bü tün dağ cı lık ca mi -
ası nı şa şır tan OR DOS’la ara mız da ki so run la rın ne re le re da yan -
dı ğı nı ve ne aşa ma lar dan geç ti ği ni mec bu ren es ki def ter le ri aça -
rak, do ğal ola rak bu de tay la rı bil me yen dağ cı lık ca mi ası ile de
pay laş mak zo run da kal mış tım. 

Aşa ğı da ki link ten, OR DOS’la ara mız da ki so run la rı an lat tı -
ğım sü re ci oku ya bi lir si niz.

http://www.na suh mah ru ki.com/?inc=OR DOS.inc 

Ne fa şist li ği mi zin, ne pa ra la rı ce be in di ri şi mi zin kal dı ğı bu
iğ renç ya zı yı oku yun ca el bet te ki çok ra hat sız ol duk. OR DOS
dur duk yer de bi ze kar şı çok ge rek siz ve yer siz bir ham le da ha
yap mış tı. Bu ya zı nın kay na ğı nı bul ma ça ba la rı mız ne ya zık ki
OR DOS ta ra fın dan bo şa çı ka rıl dı ve de di ğim gi bi so nuç ta iş
mah ke me sü re ci ne var dı. 24 Şu bat 2003 ta ri hin den bu ya na da
so nu ca ulaş ma sı nı bek li yo ruz. 

AKUT’a ya pı lan ben ze ri sal dı rı lar ve atı lan if ti ra lar kar şı sın -
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da, fark et ti ği niz gi bi hu kuk ku ral la rı içe ri sin de kal mak kay dıy -
la her za man cid di yet le mü ca de le et me yi se çe riz. Hiç bi ri ne boş
ver me yiz ve gör mez den gel me yiz. Ül ke mi ze ve in sa nı mı za kar -
şı lık sız ola rak hiz met et me ye ça lı şır ken bu ka dar ha ka re te ve
ken di mi zi sa vu na ma ya ca ğı mız or tam lar da if ti ra ya ma ruz kal -
dık tan son ra ar ka daş la rı mı zın, çev re miz de ki le rin, bi zi uzak tan
ya kın dan ta nı yan in san la rın ara sın da, gün de lik ha ya tı mı zı sür -
dü rür ken na sıl bir ruh ha liy le ya şa dı ğı mı zı an la ma ya ça lış ma nı -
zı ri ca edi yo rum. Biz bu ha ka ret le ri yut ma yız ve unut ma yız,
onu ru muz kı rıl dı ğın da ken di mi zi bu na alış tır ma yız. Hay si ye ti -
mi zi ko ru mak için ge re kir se kar şı mı za çı kan her kes le mü ca de le
et me yi de gö ze alı rız.

2006 yı lı Şu bat ayın da bu sal dı rı la ra bir ila ve de Ame ri -
ka’dan gel di. Yüzlerce üye si bu lu nan “ame ri ka da ya sa yan turk -
ler” ad lı bir elekt ro nik pos ta gru bu na adı nı bi le ve re me ye cek bir
kor kak da ha, “che mist” ru mu zu nun ar ka sı na sı ğı na rak hak kım -
da baş tan so na ya lan bir kur gu ile ha zır lan mış üs tüs te iki ile ti
yol la dı. Bu du rum dan ha ber dar olun ca, uzak tır ya kın dır de me -
den do ğal ola rak he men bir dü zelt me met ni ya yın lat mak is te dim
ay nı lis te de. Ama söz ko nu su elekt ro nik pos ta gru bu nun mo de ra -
tö rü de bu ile ti le re ta raf ol du ğu için bi raz uğ raş mak zo run da kal -
dım. Şu an da bu ko nu da Cum hu ri yet Baş sav cı lı ğı’nda so ruş tu -
ru lu yor. Che mist de nen ah lak sı zı bul ma ya ve ada le tin önü ne çı -
kart ma ya uğ ra şı yo rum. Ba ka lım hu ku ku muz bu nu ne za man çö -
ze cek...

Bu sü re ci aşa ğı da ki e-pos ta’lar üze rin den ta kip ede bi lir si niz;

1- Ame ri ka’da ki Türk le rin üye si ol du ğu ame ri ka da ya -
sa yan turk ler@ya ho og ro ups.com ad lı e-pos ta lis te sin de,
“Che mist” ru mu zu ile hak kım da son de re ce çir kin if ti -
ra lar ve ya lan lar la do lu bir kam pan ya baş la tan şah sın
2 Mart 2006 ta rih li ilk me sa jı:
--- In ame ri ka da ya sa yan turk ler@ya ho og ro ups.com, Che -
mist© 

<ma ilg ro ups@...> wro te:

>

> gu nun so zu nu bos ver de sa na gu nun ola yi ni an la ta yim bu
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sa bah tr den bir te le fon gel di ara yan avu ka tim bi zim ulus -
ta ki ev ler den bi ri ne  mus te ri cik mis il le de ala ca gim di yor -
mus ben sat mi yo rum de dim ma lum 2 kiz 2 ta ne ev sa ta cak
ol sam iki si ni de sa ta rim de dim.ka pa dim.2-3 sa at son ra yi ne
avu kat tan tel is rar la si zin evi sa tin al mak is ti yo lar de di .ben -
de is rar la ha yir sat mi yo rum de dim.ka pa dim.1 sa at son ra yi -
ne tel eve 1,6 mil yon do lar ve ri yor ben ce sa ta lim di yor avu -
kat ben de 1,6 mil yo nu du yun ca me rak et tim kim mis bu
den yo uyus tu ru cu mu sa ti yor ke ma list mi yok sa di ye .is mi
og ren di gim de on ce uyan ma dim kim bu ya ol dum bir den
son ra je ton dus tu be nim eve ta lip sa his AKUT un bas ka ni
na suh mah ru ki de nen hir to al la al la o adam da bu ra yi ala -
cak pa ra ne ge zer de dim avu ka tim de niz de kum on da pa ra
de di ha bi re ba gis top lu yor mus mem le ke ti fe la ket ler den kur -
ta ra ca giz di ye:))ha di ca nim de dim top la sa top la sa 100-200
bin do lar top lar onu da ka riy la kiz la yer bi ti rir za ten de dim.
avu ka tim tek tek say di gsm abo ne le ri sms yo luy la pa ra yol -
lar mis tur ki ye nin ka la ba lik alis ve ris mer kez le ri ha va alan la -
ri gi bi yer le rin de kum ba ra si var mis her gun ca ri is lem go ren
ban ka he sap la ri var mis ya ni ki sa ca be yi miz pa ra yi vur mus
..bu akut a han gi an gut lar pa ra yar di mi ya pi yor sa bil sin ler -
ki na suh mah ru ki fe la ket ze de le ri kur tar ma dan on ce ken di -
ni kur tar mis bi le bi zim si te de ev ala cak ka dar da adam ol -
mus ya ne ee 

> 

> sey tan di yo sat evi son ra gas te le re ha ber ver ama evi hic
sa ta cak 

ha lim yok

> 

> nap sak ki aca ba ???
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2- Söz ko nu su lis te nin ay nı za man da edi tö rü de olan
Esin K. ad lı ki şi nin ko nu hak kın da ce va ben yaz dı ğı me -
saj; 

From: ekeyfli

Da te: 03/02/06 00:59:05

To: ame ri ka da ya sa yan turk ler@ya ho og ro ups.com

Sub ject: Re: [AYT] Gu nun So zu

Val la Che mist, Akut’un adi ni da Kro nik’e mi ce vi mek la zim
bi le me dim sim di.. Ama bir lik te Ti bet vs tir ma nan bi ar ka -
das tan, ada min ai le den de var lik li ol du gu ve tir ma nis eki bi -
ni be ra be rin de go tur du gu nu vs duy mus tum.. Hat ta bi zim
Mand ra ke’nin “dev let ba na im kân ver se ben de bir Da vid
Cop per fi eld olur dum” de di gi gi bi, ca di riy di, tu lu muy du, ye -
miy di su yuy du ta si yan bir ekip ol duk tan son ra zir ve ye cik -
mak, her ko nu da ol du gu gi bi bu ra da da ko lay..Sim di bu
mev zu da an lat ti gin dan an la di gim o ki, eki bi ge nis let mis ar -
ka das, de gir me nin su yu mil let ten ge lir ol mus..Dep rem son -
ra si he sap la ri na he men her ke sin bi sey ler gon der di gi ni bi li -
yo rum.. Sa ga so la ko nus ma ya da vet edil di gin de uc ret ne dir
bi le mi yo rum ha liy le.. Una ki tan’ye ni kim lik no uy gu la ma siy -
la al ti na ye ni ara ba ce ke ne bi le so ra cak mis ya “ Ner den bul -
dun?” di ye , 1,6’lik evi hay da hay da sor ma si la zim her hal -
de..Ba ka lim eger so ru lur sa biz de hem ye ni uy gu la ma nin
fonk si yo nel olup ol ma di gi ni, hem de dag ba yir tir ma nin son
do ne min goz de mes lek le rin den olup ol ma ya ca gi ni an la mis
olu ruz:)) 

PS: Ma li de ge rin de sat mak iyi dir, ama bir de son do ne min
grup ta ki ege men pa ra no id yak la si miy la de ger len di re cek
olur sak, bu adam on ca ev var ken sa ti lik, ni ye se nin ki ne goz
dik ti, yok sa se ni ye rin den yur dun dan fa lan mi et mek is ti yor,
ona bak mak la zim..PKK’li mi, Si yo nist mi, pi ya nist mi ne -
dir ya ni :)))) 

Sev gi, say gı ve ke yif le kal

esin
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3- Che mist ru muz lu şah sın yi ne if ti ra lar la ve ya lan lar -
la do lu ikin ci me sa jı; 

From: Che mist© ma ilg ro ups@...

Da te: Fri Mar 3, 2006 5:50 am

Sub ject: Re: [AYT] Gu nun So zu 

bo ga zi en gu zel go ren yer bi zim ki sa ni rim o yuz den ozel -
lik le is te di kom su lar da ii fa lan fi lan cev re yap cak ak li si ra
..ama ben za ten bu ada ma kil olu yor dum ya ni bel liy di bir
do lap ce vir di gi be nim ha tir la di gim sa ni rim tsu na mi fe la ke -
tin de dev let bi ze izin ver mi yor tsu na mi fe la ke tin den za rar
go ren le re yar dim ede me dik di ye abuk ca bir cum le kur mus -
tu.ya ni dev let sa na ne ka ri sir bin uca gi na git yar dim mi edi -
yor sun olu le ri mi so yu yor sun ne ya par san yap ama adam
isin po le mi gi ne kac ti oza man da ha da kil lan mis tim.

bir di ger sac ma lik ta top lam 20-30 ki si var mis akut ta ya ni
pa ray la is le ri ne an la ma dim so nuc ta go nul lu ol duk la ri ni
soy lu yor lar.dev le tin si vil sa vun ma si as ke ri bir lik ler sun lar
bun lar za ten var mem le ket 20 ki si ye kal diy sa vay ha li mi ze
ney se ben den soyl me si yar dim eden ke riz var sa ici miz de
ar tik et me sin di ye uyar mak icin yaz dim

4- So rum lu luk sa hi bi bir va tan da şı mı zın bu ile ti le ri ba -
na ulaş tır ma sın dan son ra söz ko nu su e-pos ta gru bu nun
edi tö rü ne hi ta ben yaz dı ğım, “DÜ ZELT ME HAK KI İS TE -
Ğİ” ko nu baş lı ğıy la yaz dı ğım dü zelt me met ni min ya -
yın lan ma sı ta le bim:

Mer ha ba,

Mo de ra tor lu gu nu yap ti gi niz bu e-ma il gru bun da sah sim
hak kin da son de re ce cir kin ve uzu cu id di alar da bu lu nul -
mak ta dir. Bu ko nu da ay ni gru ba be nim asa gi da ki ile ti mi
yol la ma ni zi ve bu tur bir dav ra ni sin tek rar et me me si icin
ge rek li on lem le ri al ma nı zı ri ca edi yo rum.

Sev gi ler,

Na suh 
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Ame ri ka’da ya şa yan ve ame ri ka da ya sa yan turk ler@ya ho og -
ro ups.com ad re si ne üye olan de ğer li Türk va tan daş la rı;

Lis te ni ze uye olan du yar li bir uye ni zin tav ri sa ye sin de, bu
gun ler de e-ma il gru bu nu za sah sim ve yo ne tim ku ru lu bas -
kan li gi ni sur dur mek ten bu yuk onur duy du gum AKUT der -
ne gi hak kin da ya lan ve if ti ra lar la do lu, iki fark li ki si ta ra fin -
dan ile ti ler yol lan di gi ha be ri ni uzu le rek al mis bu lun mak ta -
yim. Son de re ce se vi ye siz ve kus tah bir us lup la ve ko tu bir
Turk ce ile ka le me alin mis ve bel li ki ta ma men bir pro vo kas -
yon ola rak kul la nil mak uze re kur gu lan mis soz ko nu su ile ti -
le ri en alt ta bu la bi lir si niz. Bu me saj lar da bah si ge cen ko nu -
la rin ta ma mi ha yal uru nu dur ve bu yuk ola si lik la be lir li bir
ama ca hiz met et mek adi na bi linc li ola rak kur gu lan mis tir.
Bu nu sim di lik bi le mi yo rum ama bul mak icin elim den ge le -
ni ya pa ca gim. 

Ame ri ka’da ki yo gun ha yat tem po nuz ice ri sin de faz la vak ti -
ni zi al mak is te mi yo rum an cak acik bir lis te ye yol lan mis
olan bu me saj ne de niy le bir kaç da ki ka ni zi al mak zo run da -
yim. Ulus’ta bir ev al mak is te miş ol mam, bu nun icin 1.6
mil yon do la ri ver me ye ha zir ol mam ve ya bu amac la her -
han gi bi ri si ile her han gi bir ko nus ma yap mis ol mam ve ya
be nim adi ma her han gi bi ri si nin bu yon de bir ko nus ma yap -
mis ol ma si gi bi ko nu la rin ta ma mi ya lan dir ve if ti ra dir. Dag -
ci lik la il gi li olan id di ala rin cid di ye ali na cak ta ra fi ol ma di gi
icin on la ri ge ci yo rum.

De ger li Türk va tan das la ri; bu ki sa acik la ma nin ar ka sin dan
siz den iki ri cam ola cak;

Bi rin ci si, Ame ri kan sis te mi ni bi len ve bu ah lak siz ya zis ma -
lar hak kin da ka nu ni hak la rim ko nu sun da ba na yar dim ci
ola bi le cek bir avu kat la ko nus mak is ti yo rum. Bu ko nu da be -
ni yon len di rir se niz se vi ni rim.

İkin ci si de, Ana va tan’dan uzak ta gur bet te ya sar ken, ken di
ara niz da ile ti si mi ni zi ko par ma mak ve ok ya nus ote sin de bi -
le ol sa Tur ki ye icin bir sey ler ya pa bil mek adi na siz ler ta ra -
fin dan iyi ni yet le olus tu rul mus bu e-ma il gru bu nu, ama ci di -
sin da kul la nan la ra kar si da ha dik kat li ve du yar li ol ma niz ve
her top lum da bu lu na bi le cek bu tur onur suz ca ve ah lak siz -
ca dav ra nis lar gös te re bi le cek ki si le ri ken di niz den uzak tut -
ma nız dir. 
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Kim hak kin da olur sa ol sun, bu tur ha ka ret ve if ti ra lar la do -
lu bir tek ile ti nin bi le si zin lis te niz de ya yin lan mis ol ma si,
ta vir koy ma di gi niz su re ce ka bul len di gi niz go rün tü sü ve rir
ki, bu ses siz lik son co zum le me de he pi mi ze za rar ve rir. Tür -
ki ye’nin yil lar dir bir tur lu du ze ci ka ma ma si nin se bep le rin -
den bi ri de, ne ya zik ki bu ta vir siz, in si ya tif siz, ce kin gen du -
ru su muz dur. Bas ka la ri nin hak la ri ni da en az ken di hak la ri -
miz ka dar ko ru ma di gi miz sü re ce, ne bir lik te ya sa ma kül tü -
rün den, ne de da ha iyi bir or tak ge le cek ten soz ede bi li riz. 

So zu da ha faz la uzat ma ya ca gim, an cak AKUT ve sah sim
hak kin da da ha faz la bil gi ye ih ti yac du yar sa niz;
www.akut.org.tr ve www.na suh mah ru ki.com ad res le ri ni
kul la na bi lir si niz.

Sev gi ler,

Na suh Mah ru ki

na suh@na suh mah ru ki.com

5- Esin K. ad lı ki şi hem bu ya zı la rı ya zan lar dan bi ri ol -
du ğu, hem de söz ko nu su e-pos ta gru bu nun edi tö rü ol -
du ğu için dü zelt me met ni mi ya yın la ma ya ya naş ma dı.
Bu nun üze ri ne bu lis te ye üye olan rast ge le se çil miş 5-
6 ki şi ye aşa ğı da ki me sa jı yol la dım ve on lar dan yar dım
is te dim. Edi tö rün ya yın la ma dı ğı dü zelt me met nim de
du yar lı grup üye le ri nin bas kı sıy la ya yın la na bil di;

Mer ha ba,

Hic bi ri niz le ta nis mi yo ruz, elekt ro nik pos ta ad res le ri ni zi bir
ar ka da sim sa ye sin de bul dum. Son gun ler de, siz le rin de
uye si bu lun du gu nuz ame ri ka da ya sa nan turk ler@ya ho og ro -
ups.com ad re sin de sah sim ve AKUT hak kin da son de re ce
ya ra la yi ci if ti ra lar la do lu bir kac ile ti nin ya yin lan di gi ha be -
ri ni al mis bu lun mak ta yim. Bu nu coz mek ve asa gi da siz le re
de bi rer kop ya si ni yol la di gim duz let me met ni ni ya yin lat -
mak uze re gru bun mo de ra to ru ile de ya zis tim, an cak ken -
di si de bu ile ti le ri yol la yan lar dan bi ri ol du gu icin bu ha liy -
le ya yin la ma ya ya nas ma di. Sim di siz ler den bir ri cam ola -
cak, bu du zelt me met ni ni lut fen asa gi da ki sek liy le gru bu nu -
za be nim adi ma yol la yin ve bu if ti ra kam pan ya si na bir yer -
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de dur di ye lim.

Des te gi niz icin sim di den te sek kur ede rim. 

Sev gi ler,

Na suh Mah ru ki

Sü reç şu an da Cum hu ri yet Baş sav cı lı ğın da so ruş tur ma aşa -
ma sın da dır. Adı nı ver me den che mist ru mu zuy la hak kım da ya lan
ve if ti ra lar ya yan bu şah sın kim li ği nin tes bit edil me si ni ta ki ben
hu ku ki sü reç, hem ken di si, hem de Esin K. için de vam ede cek tir.

Bu che mist de nen sah te ka rın, yurt dı şın da ki Türk le rin ta kip
et ti ği baş ka lis te ler de de bi ze kar şı yap tı ğı bu ve ben ze ri sal dı rı -
la rı ama tör ce ve sa de ce he ye can ol sun di ye yap tı ğı nı bi raz ak lı
ba şın da olan hiç kim se id dia et me ye cek tir. Ya zı nın için de ki ifa -
de ler den ve dü şük pro fil li gö rü nen ama ga yet kes kin yön len dir -
me ler den de ra hat lık la an la şı la ca ğı gi bi, bu sal dı rı pro fes yo nel -
ce kur gu lan mış bir psi ko lo jik ope ras yon dur ve ama cı da geç miş -
te ki ler de de ol du ğu gi bi, Na suh Mah ru ki ve AKUT üze rin de ki
olum lu ha va yı yok et mek tir, hal kın duy du ğu gü ve ni kır mak tır.
Bi ze düş man lık ya pan la rın sa de ce Tür ki ye’de de ğil Ame ri ka’da,
hat ta Av ru pa’da bi le boş dur ma dık la rı nı ve yurt dı şın da ya şa yan
Türk va tan daş la rı üze rin de yap ma ya kalk tık la rı bu kir li bil gi ça -
lış ma sıy la as lın da biz den ne ka dar kork tuk la rı nı da an la ya bi li yo -
ruz. Bu iftira kampanyasını başlatanların Amerika’daki hangi
besleme cemaatin  mensubu olduğunu tahmin etme işini size
bırakıyorum. 

Bu kir li bil gi ça lış ma la rı ar tık iyi ce yer al tı na in miş du rum da
ol sa da hâ lâ de vam edi yor. Baş ka iş le ri yok muş gi bi AKUT’un
önü nü al mak için el le rin den ge le ni ya pan lar ara sı ra kar şı mı za
çı kı yor lar. 2007 yı lı bi zim bü yü me yı lı mız ol du ve aşa ğı yu ka rı
bir yıl dır sür dür dü ğü müz ça lış ma lar so nu cun da Ka re de niz’de ki
Ri ze, Trab zon ve Gi re sun ekip le ri mi zin ar dın dan AKUT’un 14.
eki bi ola rak Kay se ri eki bi mi zi de kur duk. 

Kay se ri eki bi mi zin li de ri Nu ret tin Öz can, üst dü zey spor tır -
ma nı şı be ce ri le ri ne sa hip kuv vet li bir dağ cı dır. Nu ret tin,
AKUT’un özel lik le ter cih et ti ği gi bi böl ge de ki üni ver si te ile ya -
kın ça lış mak ama cıy la bu yön de ki gö rüş me le re 2007 yı lı ba har
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ay la rın da baş la mış tı. Bil di ği niz gi bi AKUT’un en güç lü ekip le -
rin den bi ri olan An tal ya Eki bi, Ak de niz Üni ver si te si’nin eş siz
des te ği ile üni ver si te için de ku rul muş tur, yi ne ay nı şe kil de İz mir
Eki bi, Ege Üni ver si te si’nin içe ri sin de dir. Ay rı ca AKUT, Bo ğa -
zi çi Üni ver si te si, İTÜ, Ko ca eli Üni ver si te si gi bi bü yük üni ver si -
te ler le iş bir li ği pro to kol le ri im za la mış, or tak pek çok pro je ger -
çek leş tir miş tir. Ulu dağ Üni ver si te si, İz zet Bay sal Üni ver si te si,
Ha liç Üni ver si te si gi bi üni ver si te ler le de AKUT Öğ ren ci Top lu -
luk la rı çer çe ve sin de iş bir li ği içe ri sin de dir. Üni ver si te le ri çok
önem se di ği mi zi ve bir lik te çok ve rim li pro je ler ger çek leş tir di ği -
mi zi ifa de et mek is te rim. 

Ben ze ri dü şün ce ler le Er ci yes Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr.
Cen giz Utaş’la ku ru luş ön ce si ge rek li gö rüş me ler ya pıl mış ve
Rek tör bey, AKUT’u ga yet iyi ta nı dı ğı nı, ça lış ma la rı nı tak dir et -
ti ği ni ve bir lik te ça lış mak tan mem nun ola ca ğı nı ar ka daş la rı mı za
ilet miş ti. Üni ver si te içe ri sin de AKUT’a bir yer tah si si ko nu su na
da sı cak bak mış ve ar ka daş la rı mı zı Kül tür Spor Da ire Baş kan lı -
ğı’na yön len dir miş ti. Böy le ce ilk baş lar da di ya lo ğu muz üni ver -
si te ile ga yet iyi git ti. An cak da ha son ra, her iki si nin de adı ben -
de sak lı, Tür ki ye Dağ cı lık Fe de ras yo nu Kay se ri es ki İl Tem sil -
ci le rin den bi riy le, üni ver si te den bir öğ re tim gö rev li si Rek tör be -
yi zi ya ret edi yor lar ve AKUT ve be nim hak kım da da ha ön ce den
et ki li bir şe kil de kul la nıl mış, yu ka rı da siz le pay laş tı ğım kir li bil -
gi ça lış ma la rı nı bir dos ya ha lin de Rek tör be yin önü ne ko yu yor -
lar ve AKUT’un şa ibe li bir ekip ol du ğu nu, üni ver si te ye gir me si -
nin uy gun ol ma dı ğı nı id dia edi yor lar. 

So nuç ta Er ci yes Üni ver si te si ye ri ne, AKUT’a her za man sı -
cak yak laş mış ve des tek ver miş olan Ta las Be le di ye baş ka nı Sa -
yın Rı fat Yıl dı rım’ın bi ze tah sis et ti ği kü çük ama sem pa tik yer -
de kur duk Kay se ri Eki bi’mi zi. 

AKUT’un Er ci yes Üni ver si te’si ne gi ri şi ni en gel le yen ler den
bi ri, ko nu yu araş tır ma sı nı ri ca et ti ğim Kay se ri’de ki bir ga ze te ci
dos tu ma ba kın sü re ci na sıl an la tı yor; 

AKUT yıl lar ca Kay se ri’ye gir me ye ça lış tı. Üni ver si te li dağ -
cı la rı ele ge çir mek üze re iken mü da he le ede rek en gel le dik,
Kay se ri’nin im kân la rı nı so rum suz ki şi le rin eli ne bı rak mak
is te me dik. Bu gü ne ka dar da bı rak ma dık, ama gö rü yo rum
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ki, Ta las Be le di ye si ka na lı ile AKUT Kay se ri’ye gir miş du -
rum da bu çok acı bir şey. Yıl lar ca Dağ cı lık Fe de ras yo -
nu’nun ön de ge len eğit me ni nin bu lun du ğu ve Ta las Be le di -
ye Dağ cı lık Ku lu bü’nün ol du ğu bir Be le di ye’ye it hal bir
der ne ğin gir me si çok acı ve ço ook dü şün dü rü cü...

2007 yı lın da, da ha bir kaç ay ön ce sin de ya şa dı ğı mız bu olay
da gös te ri yor ki, AKUT ve Na suh Mah ru ki kar şıt la rı el le ri ne fır -
sat ge çi rir ler se bu nu kul lan mak tan ge ri dur mu yor lar.

İS KEN DER’İN KA ZA SI NIN 

AR DIN DAN YA ŞA NAN LAR

2000 yı lı 29 Şu bat’ın da ya şa dı ğı mız çok acı ka za ile İs ken der’i
kay bet me mi zin ar dın dan, ai le si ve onu se ven dost la rı nın ya şa -
mak zo run da kal dı ğı olay lar, Türk Ba sın Ta ri hi’nde, ah lak sız lı -
ğın ne se vi ye le re ka dar gi de bi le ce ği nin utanç ve ri ci bir anı sı ola -
rak bir da ha unu tul ma mak üze re ha fı za lar da ye ri ni al dı. 

Ağ rı Da ğı’nda hiç bek le me di ği miz an da bir ka za ya şa dık ve
sev gi li dos tu muz İs ken der Iğ dır’ı kay bet tik. Bu acı olay Türk
dağ cı lık ca mi ası nı, AKUT ai le si ni ve AKUT’a bü yük bir sem -
pa ti ve il giy le yak la şan Türk Mil le ti’ni ger çek ten çok üz müş tü.
An cak en acı sı, bu ola yı bir fır sat ola rak de ğer len di rip; “tam sı -
ra sı dır, bu olay la Na suh Mah ru ki’yi ala şa ğı ede riz” dü şün ce siy -
le bi ra ra ya ge len uzun za man dır fır sat kol la dık la rı bel li, ke sin -
lik le bir bi rin den ba ğım sız olan ama or tak he def ko nu sun da bi ra -
ra ya gel me me ka niz ma sı nı ha la an la ya ma dı ğım ina nıl maz bir iş -
bir li ği ya şan dı o gün ler de. 

O dö ne min Hür ri yet ga ze te si ya za rı Fa tih Al tay lı, da ha biz
İs ken der’in ce na ze si ni İs tan bul’a ge ti re me den, da ha ola yın ne
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ol du ğu bi le bel li de ğil ken; ilk bom ba yı pat lat tı. 3 Mart 2000 ta -
ri hin de ola yın na sıl ol du ğu da ha ko nu şul ma mış ken ve hiç kim -
se de tay la rı bil mi yor ken Fa tih Al tay lı’nın “Ace mi işi bir ka za”
baş lık lı kö şe ya zı sın da, İs ken der’imi zi da ha top ra ğa bi le ve re -
me den, onun acı sı nı he nüz hiç ha fif le te me miş ken bu tür bir yo -
rum yap ma sı he pi mi zi de rin den ya ra la dı. (Ek: 52) Ya zı nın için -
de de; ku zey ro ta sın da tır ma nı yor ol du ğu muz, dağ cı lı ğın bir
yen gi ve ye nil gi ola yı ol du ğu, buz ayak ka bı sı gi bi uy dur ma bir
te rim, be nim ekip şe fi ol du ğum, İs ken der’in üze rin de ne tür bir
mal ze me ol du ğu nu bil mi yor ol du ğum ve bir bi ri mi ze bağ lı ol ma -
mı zın ge rek ti ği gi bi, ge nel de dağ cı lık spo ru nu, özel de de bi zim
tır ma nı şı mı zı an cak ku lak tan dol ma ve uy dur ma bil gi ler le bil di -
ği ni zan ne den bi ri si ta ra fın dan ya pı la bi le cek ga rip yo rum lar la
do lu bir ya zı ya yın la dı. O kız gın lık la be nim de; 1. sı nıf ga ze te -
nin 3. sı nıf ya za rı gi bi bir ifa dem ol du ve son ra da film kop tu za -
ten. İş mah ke me leş me ye gel di ve tam 7 yıl dır da hâ lâ so na er -
me di. 

O gün ba na an la ma sı en zor ge len şey ler den bi ri de; Er tuğ rul
Öz kök’ün, 6 Mart 2000 ta ri hin de Fa tih Al tay lı’nın “us ta” dağ cı -
lı ğı nı ve dağ cı lık bil gi si ni ifa de et mek üze re kö şe sin de or ta ya at -
tı ğı; “Genç li ğin de O da, (Fa tih Al tay lı) ay nı yer den (Ağ rı Da -
ğı’ndan) genç ce set ler çı kar mış tı” id di ası ol muş tu.” (Ek: 53)

Vay Ca nı na!

Be nim bi le bil me di ğim ne cev her ler var mış bi zim dağ cı lık
ca mi asın da.

O gün ler de ben de Hür ri yet ga ze te sinin Pa zar ekin de ya zı -
yor dum. Er tuğ rul Öz kök’ün bu tu tu mu be ni son de re ce ra hat sız
et miş ti ve Pa zar eki nin ba şın da ki Ney yi re Öz kan’a bir sü re yaz -
mak is te me di ği mi söy le dim. De ğer ver di ğim Ney yi re ha nım la
ve Er tuğ rul Öz kök’le bir kaç te le fon gö rüş me si so nun da ya zı la -
rı ma de vam et me ye ka rar ver dim. Bir sü re son ra ha tır la ya cak sı -
nız ba sın da bir kriz sü re ci ya şan dı ve bir çok ga ze te ci iş ten çı ka -
rıl dı, be nim Hür ri yet ga ze te si se rü ve nim de o sü reç te so na er di. 

Ka za yı ta kip eden içi mi zin kav rul du ğu ilk gün ler de, he nüz o
ta rih ten iti ba ren bi ze kar şı mu az zam bir kam pan ya baş la tı la ca ğı -
nı el bet te ki ön gö re me miş tik. Ama AKUT’un her za man ki hız lı
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ref leks le riy le 3 Mart 2000 ta ri hin de, Fa tih Al tay lı’nın ilk ya zı sı -
nın ya yın lan dı ğı gün, ya ni ka za yı ya şa yan lar he nüz İs tan bul’a
dön me miş ken ve AKUT’un bü tün li der kad ro su İs ken der için
böl ge dey ken, med ya nın özen siz tu tu mu ne de niy le sü reç da ha da
an lam sız ve AKUT’a za rar ve ri ci nok ta la ra ta şın ma sın di ye mer -
kez de ka lan ar ka daş la rı mız, AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği
üye le ri im za sıy la he men bir ba sın du yu ru su ya yın la dı lar. 

Aşa ğı da bu ba sın du yu ru su nu oku ya bi lir si niz;

AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği ta ra fın dan bil di ril miş tir.

Ku ru cu üye miz İs ken der İğ dır’ın 29 Şu bat 2000 ta ri hin de
Ağ rı Da ğı’nda ge çir di ği ta lih siz ka za ne ti ce sin de ha ya tı nı
kay bet me si, biz le ri ol du ğu gi bi At las Der gi si, Bo ğa zi çi Üni -
ver si te si ve Kan dil li Ra sat ha ne si ca mi ala rı nı ve dost la rı nı
de rin bir üzün tü ye boğ muş tur.

İn san la rın her da im yar dı mı na ko şan, baş ka la rı na yar -
dım ate şi ile tu tu şan, sa hip ol du ğu tüm bil gi le ri her kes ile
pay laş ma yı bi len, al dı ğı her işi mü kem mel hal de so nuç lan -
dı ran ve ekip ça lış ma la rın da uyu mu ve ida re ci li ği ile ör nek
dav ra nış ser gi le yen ar ka dı şı mız İs ken der’in elim bir ka za
son ra sın da ara mız dan ay rı lı şı nı ka bul et me miz biz ler için
hay li güç ol mak ta dır.

Ya şa dı ğı mız bu duy gu sal an da, İs ken der’in dep rem ve
di ğer fe la ket ler de kur tar dı ğı in san lar dan al dı ğı mız faks ve
telg raf me saj la rı, ar ka da şı mı zın in san lık için yap tık la rı nın
yal nız ca kü çük bir ke si di ni ifa de ede bil mek le dir.

Gör sel ve ya zı lı ba sın, in ter net ve di ğer ile ti şim araç la -
rıy la Tür ki ye’mi zin gün de mi ne ka za nın olu şu ile il gi li çe şit -
li yo rum lar ge ti ril mek te dir. Yo rum la rı ya pan ki şi le rin ko nu -
la rın da bil gi li ol ma ma la rı du ru mun da, dağ cı lık ve do ğa
spor la rı ile uğ ra şan ki şi le rin fi kir le ri ne baş vu rul du ğu iz len -
mek te dir. Ba zı yo rum lar da ise ekip te bu lu nan ar ka daş la rın
can lı ya yın lar da ver dik le ri be ya nat lar dan alın tı lar ya pıl -
mak ta ve ka za nın ne de ni ile il gi li fi kir ler yü rü tül mek te dir.

Unu tul ma ma sı ge re ken en önem li nok ta lar dan bi ri,
ekip te bu lu nan ki şi le rin fi zi ki yor gun luk ve duy gu yo ğun lu -
ğu için de ver dik le ri be ya nat la rın yo rum la ra kay nak ola rak
kul la nıl ma sı du ru mun da ger çek dı şı so nuç la rın mey da na
ge le bil me si dir. Bu nun so nu cun da hal kı mı za ek sik ve yan lış
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ha ber ve ril mek te dir.

Bu du rum, der ne ği miz üye le ri ni üz dü ğü ka dar, Ağ rı Da -
ğı’na tır ma nan eki bi, ara ma kur tar ma ekip le ri ni, ope ras -
yon da gö rev alan Si lah lı Kuv vet ler per so ne li ni, AKUT’un
fe la ket ler den kur tar dı ğı in san la rı ve ai le le ri ni, ve İs ken -
der’in ai le ef ra dı nı ge re ğin den çok da ha faz la üz mek te dir.

Ka nı mız ca ka za ile il gi li yo rum la rın ob jek tif dü şü ne bi -
len, ko nu ile il gi li en gin tec rü be si olan ki şi le rin bu lun du ğu,
ta raf sız bir or tam da, ka za ya uğ ra yan eki bin ve ara ma kur -
tar ma ça lış ma la rın da fe da kâr ca ça lış mış ar ka daş la rın oluş -
tu ra ca ğı bir gru bun ko nu ile il gi li ya şa dık la rı nı ve dü şün ce -
le ri ni ak tar ma la rı nın ar dın dan ya pıl ma sı, ba sın ah la kı ve
etik ku ral la rı açı sın dan da ha doğ ru ola cak tır.

Der ne ği miz üye le ri nin ak tif ola rak bir çok fe la ket te öz -
ve ri li ça lış ma lar da bu lun duk la rı her kes ta ra fın dan bi lin -
mek le be ra ber, ba zı üye le ri mi zin şah sın da ağır it ham lar da
bu lu nul mak ta dır. Her za man der ne ği mi zin ça lış ma la rın da
en ön saf lar da tüm bil gi ve be ce ri le ri ni kul la na rak ça lış ma -
lar ya pan ar ka daş la rı mız ara sın da, dep rem fe la ke ti es na sın -
da yurt dı şın da tu tuk lan dık la rı ve de me ği miz üye si ol ma dık -
la rı gi bi asıl sız ha ber le re bi le rast lan mak ta dır. Bu tip it ham -
lar şa hıs la rı ol du ğu ka dar der ne ği miz üye le ri ni zi ya de si ile
üz müş tür.

İçin de bu lu nu lan du ru mun has sa si ye ti göz önü ne alı na -
rak, de ğer len dir me le rin ve yo rum la rın ta raf sız ve ger çek le -
re da yan dı rı la rak ya pıl ma sı nın, ile ri de te da vi edi le me ye cek
ya ra la rın açıl ma sı nı en gel le ye ce ği dü şün ce sin de yiz.

Ko nu ile il gi li ola rak has sas dav ra nıl ma sı nı te mi nen ge -
re ği ni bil gi le ri ni ze su na rız. 

AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği üye le ri

Biz hâ lâ iyi ni yet li dü şün dü ğü müz için, ül ke ye en zor za ma -
nın da bu ka dar hiz met et miş ve top lu mun sev gi si ni, sem pa ti si ni
ka zan mış bir ku rum, şim di ken di zor za ma nın da med ya dan yar -
dım is ter se, en azın dan ta raf sız ve şef faf ol ma ko nu sun da des tek
alı rız di ye dü şün müş tük. 

So nuç ta biz bir ka yıp ver dik; ai le miz de ce na ze, içi miz de ta -
rif siz bir acı var. Oy sa uzun za man dır bek le nen bir fır sat mış bu
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ka za...

Tam bu sü reç te iş ler öy le bir bir bi ri ne gir di ki, doğ ru su bi zim
en zor çöz dü ğü müz so run la rın baş lan gı cı ol du o gün ler.
AKUT’ta uzun sü re dir de vam eden; te me lin de 1999 Mar ma ra
Dep rem le ri son ra sın da AKUT’un çok hız lı bü yü me si ne ve de ği -
şi mi ne ayak uy du ra ma yan, ka li te li ye ni kad ro la rın gir me siy le
sü reç te ge ri de ka lan, AKUT’un dep rem gi bi po pü ler ko nu la rı
bı ra ka rak es ki dağ cı lık gün le rin de ki gi bi kal ma sı nı sa vu nan, dağ
ka za la rı mer kez li bir kur tar ma eki bi ola rak de vam et me si ni is te -
yen ve der nek için de sü rek li ola rak es ki ler ve ye ni ler ayı rı mı
yap ma ya ça lı şan kü çük bir gru bun fi kir ay rı lı ğı na da ya nan so -
run lar açı ğa çık tı. 

Ye ni ve ça lış kan gö nül lü le rin ara mı za ka tıl ma sıy la,
AKUT’ta es ki ye ni ay rı mı yap ma ya ça lı şan AKUT’un es ki gö -
nül lü le ri nin bir kıs mıy la kar şı kar şı ya gel dim. Es ki lik ye ni lik
de ğil hiz met tir, hiz me tin ka li te si dir biz de in san la rı der nek için -
de güç len di ren. Kim so rum lu luk üst le nir ve de ğer le ri mi ze ve
ku rum kül tü rü mü ze bağ lı ola rak AKUT’a hiz met eder se, sa hi bi
de olur. Kur du ğu muz gün den bu gü ne dek AKUT’u yö ne tir ken
ba kış açım her za man bu yön de ol du, ekip ar ka daş la rı mı da hep
bu an la yış la be lir le me ye gay ret et tim. An cak AKUT’un es ki gö -
nül lü le ri nin bir kıs mı bun dan hoş lan ma dı.

Bu her fır sat ta so run çı ka ran kü çük grup, o ka dar ta dı mı zı ka -
çır ma ya baş la dı ki, top lan tı la rı mı zı bi le sağ lık lı ya pa maz ha le
gel dik. So nun da bir ye re va ra ma ya cak olan ama ca nı mı zı iyi ce
sı kan bu du rum dan ni hai ola rak kur tul mak ve yö ne tim de ki ye ni -
den ya pı lan ma sü re ci miz de ku rul üye sa yı la rıy la il gi li al dı ğı mız
ka rar la rı uy gu la ya bil mek ama cıy la baş kan lı ğı bı rak tı ğı mı, yö ne -
tim ku ru lu nu dü şür dü ğü mü zü ve ola ğa nüs tü ge nel ku rul is te di -
ği mi söy le dim. Ya ni der ne ğin en üst yet ki li si iken ve en az bir
yıl da ha bu ko nu ma hu ku ken sa hip ola cak ken gö re vi mi bı ra kıp,
bu çok ko nu şan azın lı ğa de mok ra tik bir se çim fır sa tı da ha ver -
dim. El bet te ki bir te ki bi le se çim de bir ye re va ra ma dı.

17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’nde ki ça lış ma lar da böl ge -
ye ken di ken di ne ge lip ara mı za ka tıl mış ye ni bir gö nül lü, es ki le -
rin der nek için de sür dür me ye ça lış tı ğı ve be nim şid det le kar şı
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çık tı ğım an la yış tan ra hat sız lı ğı nı ba kın na sıl di le ge tir miş ti o
gün ler de e-pos ta gru bu muz da. 

Sev gi li ar ka daş lar,

Şu es ki-ye ni ola yın dan ar tık faz la sıy la sı kıl ma ya baş la dım.
Hiç kim se nin ön ce yi in kar et mek ve ön ce den bu der ne ğe
emek ve ren le re kar şı bir ta kın tı sı yok, ama ne den se in san -
la rın ye ni üye ler hak kın da ba zı ta kın tı la rı var bu atı lan her
ma il’de açık ça bel li olu yor. Hep de mok ra si den bah se di yor -
su nuz bu na sıl de mok ra si an la mış de ği lim, ga li ba bu ra da
de mok ra si in san la rın ken di işi ne gel di ği gi bi uy gu la nı yor.
Sev gi li ar ka daş lar de mok ra si, es ki ye ni ay rı mı yap mak mı,
yok sa bu ra sı as ker oca ğı mı da dev re ci lik yap ma ya ça lı şı -
yor su nuz, yok sa çek me miz ge re ken ve ya öde me miz ge re -
ken bir be del mi var, yok sa bur nu mu zun sür tül me si mi la -
zım.

Ha di ge lin es ki ye ni ay rı mı ya pa lım han gi es ki üye de -
po ta şı ma ya ge li yor, han gi es ki üye bi ze der ne ğin ya pı sı nı
an la tı yor han gi es ki üye der ne ğin şu en önem li gün le rin de
in san la rı bir lik ol ma ya teş vik edi yor, han gi es ki üye ya ço -
cuk lar siz ye ni si niz si zin is tek le ri niz, bir is te ği niz var mı di -
ye so ru yor.

Ne ka dar kö tü bir ay rım de ğil mi ar ka daş lar. Şah sım adı -
na ko nu şu yo rum AKUT’la va rol ma dım bu ra nın ve re ce ği
kim li ğe, tu lu ma, bil mem ne ye ih ti ya cım yok. Be ni ta nı yan
her kes bi lir ya şan tı mın her dö ne min de in san la ra yar dım et -
mek için elim den ge le ni yap tım, is te dim ki en azın dan ya -
şıt la rım la, ne bi le yim doğ ru in san lar la or ga ni ze ola rak in -
san la ra yar dım ede yim, ka bul edi yo rum bu der ne ğe geç
gel dim, mil le ti mi zin ge nel hu yu dur ba şı na bir şey gel me -
den ba zı şey le rin de ğe ri ni bil mez.

Açık ve sa mi mi söy lü yo rum ar ka daş lar eğer bu olay la rın
se be bi biz sek ve eğer her şey yo lu na gi re cek se şah sım adı -
na çe kip git me ye ra zı yım. bu gün AKUT ol maz sa bil mem -
ne KUT var gi der on lar la ça lı şı rım o da ol ma dı si vil sa vun -
ma var, ama de dim ya en bü yük is te ğim dev let’den en ufak
bir des tek al ma dan hal ka umut ışı ğı ol muş bu der ne ğe hiz -
met ver mek.

La kin gö rü yo rum ki ar ka daş la rı mız ne ka dar eği tim al sa
da hâ lâ be yin le ri ne de mok ra si ke li me si nin tam an la mı nı
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yer leş ti re me miş ler. Siz den bir ri cam var lüt fen çı kın bir da -
ha ki top lan tı da biz si zi is te mi yo ruz de yin biz de bi le lim, ne -
dir bu ya her ma il de yok biz es ki ler şöy ley dik böy ley dik
biz mi de dik in san la ra is ti fa edin di ye, biz mi der ne ği şu kö -
tü du ru ma dü şür dük.

Çı kın söy le yin si zi is te mi yo ruz di ye biz de siz iyi ola sı -
nız di ye çe kip gi de riz ta bi prob lem ler bi te cek se. Ku su ra
bak ma yın bi raz si nir len dim uma rım an la yış la kar şı lar sı nız.

Bu saç ma lık lar dan ni hai ola rak kur tu la bil mek ama cıy la der -
ne ğin baş ka nı ola rak Şu bat ayı ba şın da, 8 Mart 2000 ta ri hi için
Ola ğa nüs tü Ge nel Ku rul ka ra rı al dır dım Yö ne tim Ku ru lu’na.
An cak hiç bek len me dik bir şe kil de 29 Şu bat 2000 ta ri hin de İs -
ken der’in çok acı ka za sı ya şa nın ca do ğal ola rak 8 Mart’ta Ge nel
Ku rul top lan tı mı zı ya pa ma dık ve 22 Mart’a er te le dik. Ni te kim
22 Mart 2000 ta ri hin de ger çek le şen Ola ğa nüs tü Ge nel Ku rul
top lan tı sın da da eki bim le bir lik te yi ne oy la rın %90’ın dan faz la -
sı nı ala rak (98 üye nin 92 ge çer li oyu nun 87 ta ne si ni ben al mış -
tım) ye ni den yö ne ti me gel me mi zin ar dın dan, za ten bek le nen
kop ma, ne ya zık ki ka de rin bir cil ve si ola rak tam İs ken der’in ka -
za sın dan son ra ya şan dı. 

22 Mart 2000 ta ri hin de ya pı lan Ola ğa nüs tü Ge nel Ku rul’da
ye ni den yö ne tim gö re vi ni alın ca bu çok ko nu şan azın lık tak tik
de ğiş tir di ve bir haf ta son ra, 29 Mart 2000 ta ri hin de, ağır suç la -
ma la rın ve bir do lu if ti ra nın ol du ğu bir di lek çe ile AKUT’tan is -
ti fa et tik le ri ni açık la dı lar. An cak bu nu öy le bir plan la ve kur guy -
la yap tı lar ki, tam o dö nem de AKUT’un üze ri ne git mek için fır -
sat kol la yan ba zı ba sın men sup la rı için ha ri ka bir mal ze me ol du
bu. İf ti ra do lu is ti fa di lek çe le ri ni sa de ce AKUT’a de ğil, dağ cı la -
rın kul lan dı ğı ve med ya nın ula şa bi le ce ği or tam la ra da yol la dı lar.
Son ra sın da ise sü re ce bü yük bir şevk le med ya nın fır sat kol la yan
ba zı ka nal la rı da gir di ve bi ze ken di mi zi sa vun ma hak kı mı zın
bi le ve ril me di ği sa yı sız ya la nın söy len di ği, suç la ma nın ya pıl dı -
ğı bir ha le dö nü şüp sü reç ta ma men kont rol den çık tı. 

Bu is ti fa cı la rın gö rüş le ri ve yo rum la rı na ga ze te ler de say fa -
lar ca yer ve ril di de, bi zim ken di mi zi sa vun ma hak kı mız bi le
doğ ru dü rüst kul lan dı rıl ma dı. O gün ler de ki ba zı ga ze te le rin baş -
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lık la rı şu şe kil dey di; “Sen de mi AKUT”, “AKUT’ta ne ler olu -
yor”, “AKUT rant pa za rı na dön dü”, “Yol suz luk id di ala rı der ne -
ği sars tı”, “Na suh Mah ru ki gö tü rü cü lük le suç lan dı”, “AKUT 4
şid de tin de sal lan dı”, “Na suh es ki si gi bi de ğil”, “AKUT’ta is ti fa
dep re mi”, “Pa ra la rı ce be atı yor lar”, “Göz be be ği der nek te rant
kav ga sı çık tı”, “Mah ru ki’ye ağır suç la ma”, “AKUT’ta dep rem”,
“AKUT’ta art çı şok”, “AKUT’ta kö tü ko ku lar”, “AKUT ko ma -
ya gir di” gi bi bi zi hem çok ya ra la yan hem de onu ru mu zu cid di
şe kil de kı ran baş lık lar atıl dı bir çok ga ze te de. Hem de hiç bir
araş tır ma ya pıl ma dan. Bi ri le ri bu fır sa tı kol lu yor muş uzun za -
man dır.

Bu ki ta bım la bü tün bu ha ka ret le ri sa hip le ri ne ge ri ia de edi -
yo rum...

Bu zor gün le ri; o gün ler de AKUT’un 2. Baş ka nı De mir Kar -
daş ve Ge nel Sek re te ri Me lih Fi dan’ın güç lü ve ka rar lı li der lik -
le ri sa ye sin de at la ta bil dik. Hem içe ri yi bir ara da tut tu lar, hem de
dı şa rı ya doğ ru me saj la rın açık ola rak ile til me si ni sağ la dı lar ve
hiç bir ko nu da ta viz ver me di ler. 

Bu ha ber le ri gün de me ta şı yan med ya men sup la rı, is ti fa eden -
le rin üçü nün de sü rek li ola rak AKUT’un ku ru cu kad ro sun da ol -
du ğu ha be ri ni geç ti, oy sa web sayfamızda der nek tü zü ğü ne bak -
sa lar, bu ki şi le rin ku ru cu lar dan ol ma dık la rı nı he men gö re bi lir -
ler di. An cak bu ra da asıl an la şıl ma sı ge re ken ko nu, Ağ rı Da -
ğı’nda ki ka za son ra sın da Fa tih Al tay lı’nın ko nu ya il gi si na sıl İs -
ken der’in ar dın dan ola yın ger çek bo yu tu nu or ta ya çı kart mak de -
ğil diy se, bu ki şi le rin üze rin den ya pı lan ha ber le rin de, bir ta kım
ha ta lar var sa dü zel til me si ne öna yak olup AKUT’a bir fay da sağ -
la mak ol ma dı ğı nın aşi kar ol du ğuy du.

AKUT gi bi sü rek li iyi iş ler le anı lan bir ku rum da, bir yer den
son ra iyi şey le rin bir ha ber de ğe ri kal mı yor muş. Eğer AKUT’ta
kö tü bir şey olur sa ha ber de ğe ri var dır dü şün ce si ile ha re ket edi -
le rek, gö zü mü zün be be ği AKUT’umu za, ger çek te ise siz le re,
ya ni Türk mil le ti ne ait olan AKUT’a cid di bir za rar ve ril di.

Da ha 6 ay ön ce si ne ka dar ül ke nin en fe da kâr, en yü rek li, en
kah ra man in san la rı ola rak ye re gö ğe sığ dı rı la ma yan AKUT gö -
nül lü le ri ve baş ta şah sım ol mak üze re AKUT’un li der kad ro su
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bir an da yol suz luk la rın, ah lak sız lık la rın, pa ra la rı ce be in dir me -
le rin, an ti de mok ra rik uy gu la ma la rın so rum lu su ola rak ilan edil -
di ve ken di mi zi sa vun ma hak kı mı zın bi le ve ril me di ği acı ma sız
bir yar gı sız in faz sü re ci ya şan dı.

FA TİH AL TAY LI İLE YA ŞA NAN 

SO RUN LAR VE TE KE TEK PROG RA MI

Fa tih Al tay lı iler le yen gün ler de, AKUT ve Na suh Mah ru ki hak -
kın da ze hir zem be rek ya zı la rı na 3 Ni san 2000 ve 5 Ni san 2000
ta rih le rin de de de vam et ti. 3 Ni san ta rih li, “AKUT’ta ne ler olu -
yor” baş lık lı ya zı sın da; “AKUT’un ku ru cu la rın dan ve üye le rin -
den ba zı la rı is ti fa et ti ler” di ye baş lı yor ve “Ku ru luş gü nün den bu
ya na der nek te ça lı şan ku ru cu lar is ti fa edi yor. AKUT’u ele ge çi -
ren ler ise kı nı yor” di yor du. Ar ka sın dan da, “Baş ta İs ken der Iğ -
dır, bir gru bun pı rıl pı rıl bir gi ri şim ola rak baş lat tı ğı AKUT, bi -
raz med ya nın şi şir me si, bi raz hal kın yo ğun il gi si ve çok ça da ki -
mi AKUT üye le ri nin bu il gi yi ki şi sel ran ta dö nüş tür me ni ye ti
yü zün den yan lış yo la sap tı.” gi bi hem ya lan yan lış bil gi ler ve ri -
yor, hem de al tı boş id di ala rı bi rer ger çek lik miş gi bi kö şe sin de
kul la nı yor du. (Ek: 54)

Da ha bu ya zı nın üze rin den iki gün geç me den, bu se fer 5 Ni -
san’da “Yol daş lar it olur mu?” baş lı ğıy la da ha sal dır gan bir ya zı
yaz dı kö şe sin de. Sa nı rım çok tek rar edi lir se bel ki da ha inan dı rı -
cı olur di ye dü şü nül dü ğü için bu is ti fa eden 3 ki şi nin yi ne AKUT
ku ru cu la rı ol du ğu ifa de si ya zı nın mer ke zin dey di. Hat ta na sıl
böy le bir yar gı ya ka pıl dı ğı nı an la ya ma dı ğım bir şe kil de; “Na suh
Mah ru ki için dün “it” ben dim. Bu gün ise AKUT’u bir lik te kur -
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du ğu ar ka daş la rı it ol muş.” gi bi çok ge rek siz ve ka ba bir söy lem
kul lan mış tı. Ar ka sın dan da şun la rı ek le miş ti; “Be nim haf ta lar
ön ce AKUT’la çe şit li isim le ri öz deş leş tir me yin der ken ne ka dar
hak lı ol du ğum or ta ya çık tı. Ba kın gü ze lim gi ri şim na sıl yer le bir
olu yor. Top lum da ki olu şan sem pa ti, AKUT ke li me si ni si hir li bir
anah ta ra dö nüş tü rün ce, ki şi lik trans for mas yo nu baş lı yor.
AKUT’a he di ye edi len cip ler bar ka pı la rı na çe ki li yor, ‘Trophy’
dü zen le yi ci le ri ile pa zar lık lar yü rü tü lü yor. AKUT ki şi sel çı kar -
lar için kul la nı lan bir araç olu yor.” Ne an la ma gel di ği bel li ol ma -
yan ama tam ça mur at izi kal sın dü şün ce siy le ya pıl mış bir do lu
uy dur ma sap ta ma nın ya nı sı ra, AKUT’a he di ye edi len cip le rin
bar la ra çe kil me si, Trophy’ci ler le pa zar lık lar yü rü tül me si –ne pa -
zar lı ğıy sa ar tık– gi bi ga rip ifa de ler de kul lan mış tı. (Ek: 55)

Ar tık tam bir so run ha li ne dö nü şen bu ola yı iyi ce pe kiş tir mek
için, 18 Ni san 2000 ta ri hin de ya yın la na cak olan “TE KE TEK”
prog ra mın da; “AKUT’ta son ge liş me ler”, “AKUT tar tış ma sın da
son nok ta ko nu lu yor”, “AKUT’un için de ki dep rem den son ge -
liş me ler” baş lık la rıy la ga ze te le re de ilan lar ve re rek AKUT ve
Na suh Mah ru ki ile il gi li ko nu la ra son nok ta nın ko yu la ca ğı nı du -
yur du. Bu ilan la rın içe ri ği ni de siz le pay laş mak is ti yo rum. Bu
ku ru cu üye ya la nı yi ne el bet te ki baş kö şe dey di ama bu kez da -
ha sı da var dı. Ba kın ne id di alar var dı ya yın la na cak prog ram hak -
kın da; “İs ti fa eden 3 ku ru cu üye ve us ta dağ cı lar AKUT ger çe -
ği ni bu ak şam Al tay lı’ya an la ta cak lar. İs ken der Iğ dır ölü me mi
terk edil di? AKUT na sıl bu ha le gel di? Ara ma Kur tar ma ta kı mı -
nı da ğıl ma nok ta sı na ge ti ren se bep ler ne ler?” Bu ifa de ler he nüz
prog ram ya yın lan ma dan bi le iz le yi ci yi za ten be lir li bir yön de
şart lan dır ma ya yö ne lik se çil miş ti. AKUT’un da ğıl ma nok ta sı na
gel di ği id di ası gi bi, ama ka za nın üze rin den 49 gün geç tik ten
son ra İs ken der Iğ dır’ın ölü me mi terk edil di ği so ru su nu, hem de
ga ze te le re ilan lar ve re rek so ra bil mek ben ce çok özel bir ruh ha -
li ge rek ti rir di. (Ek: 56) 

Prog ram bo yun ca, or tak nok ta la rı Na suh Mah ru ki’ye kar şı
dü şün ce le re sa hip ol mak olan 7 ki şi sa yı sız ger çek dı şı be yan da
bu lun du ve Fa tih Al tay lı da ga yet kur naz ca bu id di ala rı kış kır ta -
rak 1-1.5 sa at bo yun ca ba na hep bir lik te ha ka ret et ti ler, akıl al -
maz şey ler le suç la dı lar ve kü çük dü şür dü ler. Hiç ta nı ma dı ğım
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in san la rı kur tar mak için bi le ora dan ora ya koş tu ran be ni; en sev -
di ğim dost la rım dan bi ri ni ara ma mak la, ara ma kur tar ma ça lış ma -
sı yap ma mak la suç la dı lar, hat ta la fı ci na yet gi bi ka za nok ta sı na
bi le ge tir di ler. Ya yın akı şı sı ra sın da ek ra nın al tın dan sü rek li ola -
rak prog ra ma te le fon la ka tıl mak is te yen ler için te le fon nu ma ra -
la rı nı ge çir di ler ama de fa lar ca de ne me mi ze rağ men AKUT’tan
ara yan la rı can lı ya yı na bağ la ma dı lar. 

Bu prog ram dan son ra Ay şe Ar man bi zi ta raf sız bir göz le din -
le yip, 24 Ni san ta ri hin de Hür ri yet ga ze te sinde ki kö şe sin de
AKUT’lu la rın yo rum la rı na yer ver di. (Ek: 57) Aşa ğı da bu yo -
rum lar dan ba zı la rı nı bu la bi lir si niz. 

AKUT An tal ya Ekip Li de ri Yıl maz Sev gül şun la rı söy lü yor
Ay şe Ar man’a; “Ön ce Fa tih Al tay lı’ya prog ra mı nın adı nı ha tır -
la ta yım; “Te ke Tek” Ne re de kar şıt gö rüş ler? Ben sa de ce 6 ke re
ara dım. Her se fe rin de oya la dı lar ve bağ la ma dı lar. O za man ne -
den te le fon nu ma ra sı ve ri yor lar? Amaç boş ka le ye gol at mak
mı? Be nim adım ge çi yor. Al lah aş kı na ba na ce vap hak kı doğ -
mu yor mu? Ben an la ma dım bu işi.”, “... biz dün ne idiy sek bu -
gün de oyuz. 120 asil üye den üçü is ti fa et ti. Bu AKUT’un par -
ça lan dı ğı, bö lün dü ğü an la mı na gel mez. Bağ la na bil sey dim prog -
ra ma bun la rı an la ta cak tım.” 

AKUT ikin ci baş ka nı De mir Kar daş da, Ay şe Ar man’ın rö -
por taj sı ra sın da sor du ğu; “Bü tün bu ra kam la rın çar pı tıl dı ğı nı
dü şü nü yor sa nız, ne den prog ra ma bağ la nıp bun la rı söy le me di -
niz?” so ru su na şu ce va bı ve ri yor; “13 da ki ka hat ta açık bek le -
dim. Tol ga di ye bi riy le ko nuş tum. Ba na de di ki, ‘önü müz de ki
prog ram da bun la rı söy le ye bi lir si niz.’ Ben de, ‘ay nı in san kit le -
si ne hi tap ede me ye ce ği mi söy le dim.’ So nun da bağ la na ma ya ca -
ğı mı söy le di ler.” 

AKUT Ge nel Sek re te ri Me lih Fi dan da “Be ni de bağ la ma dı -
lar” di yor. 

Ka za son ra sın da İs ken der’in ya nı na Yıl maz Sev gül’le bir lik -
te ilk ula şan AKUT An ka ra eki bin den Er tuğ rul Me li koğ lu da
ben zer sı kın tı lar la kar şı la şı yor te le fon la bağ lan ma ya ça lış tı ğın da
ve şun la rı an la tı yor; “Sa rıl dım te le fo na. Prog ra mı ara dım. Ge ri
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ara ya cak la rı nı söy le di ler, ara ma dı lar.”, “AKUT bir ki şi nin ya da
bir kaç ki şi nin oluş tur du ğu bir şey de ğil ki. İs ken der’in ka za sı nın
AKUT’u ka ra la ma kam pan ya sın da kul la nıl ma sı be ni çok ra hat -
sız edi yor.” 

Bu rö por ta jın üze ri ne Fa tih Al tay lı ken di kö şe sin de ba na 4.
de fa yer ayı ra rak, Ay şe Ar man’ın 24 Ni san’da AKUT’lu lar la
yap tı ğı rö por ta jı da, he men er te si gü nü 25 Ni san’da yi ne kri tik
et mek ten ge ri du ra mı yor ve “Sı nıf kav ga sı de ğil bu” gi bi ga rip
bir baş lık al tın da, be nim ya nım da 9 ki şi nin öl dü ğü gi bi ta ma men
uy dur ma bir şey söy lü yor ve şun la rı ek li yor; “Ay şe de ça nak so -
ru lar la Mah ru ki’yi te mi ze çı kar ma ya ça lı şı yor”, “Na suh ba na 3.
sı nıf ga ze te ci ve 3. sı nıf te le viz yon cu di yor. 1. sı nıf dağ cı nın ya -
nın da şim di ye dek 9 ki şi ölü yor. Dep rem ze de le re yar dı ma ya -
nın da sev gi li siy le gi di yor. O yüz den 1. sı nıf olu yor her hal de.
Mah ru ki be ni bı rak sın da vic da nı ile he sap laş sın ön ce” 

Vic dan ha, ben bu na ne di ye yim ki ar tık. Her hal de bu ül ke -
de ki vic da nı en ra hat in san lar dan bi ri be nim. Ka çı mı za 100’den
faz la can kur tar mak, 700’den faz la sı nın kur ta rıl ma sın da da pa yı
ol mak na sip ol muş tur bir ömür de...

So nuç ola rak bu ko nu za ten baş lan gı cın da da AKUT’a bir
fay da sağ la ma ama cı nı güt me miş ti, bi ti şin de de güt me di. 

Ge le lim Te ke Tek prog ra mın da ya pı lan la ra. Prog ram da ken -
di mi sa vun ma hak kı ve ril me den ba na yö nel ti len suç la ma la rı bir
ib ret lik bel ge si ola rak bu ra dan siz ler le de pay laş mak is ti yo rum;
Bı ra kın se bep ol ma yı, na sıl ol du ğu nu bi le gör me di ğim bir ka za -
nın so rum lu lu ğu nu ba na yük le me ye ça lı şa rak İs ken der Iğ dır’ın
ölü mün den so rum lu ol mak la, ka za dan son ra İs ken der’i ara ma -
yıp ölü me terk et mek le, bu olay son ra sın da AKUT’tan is ti fa
eden ar ka daş la rı mın ar ka sın dan “it ürür ker van yü rür” di ye rek
bir lik te yo la çık tı ğım ar ka daş la rı ma de ğer ver me mek le, (ko nuy -
la hiç il gi si ol ma yan bu sö zü çok baş ka bir ko nu için ve baş ka
bir za man da söy le miş tim) ka za ile il gi li ger çek le ri giz le mek le,
Türk hal kı nın gö nül ver di ği bir olu şu mu da ğıl ma nok ta sı na ge -
tir mek le, Ağ rı Da ğı’na tır ma nan eki bin so rum lu lu ğu nu üst len -
me mek le, bul gu la rın İs ken der Iğ dır düş tü ğün de öl me di ği ni gös -
ter di ği hal de ara ma yap ma ya rak ölü me se be bi yet ver mek le, (bu
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vic dan sız lı ğa ve ah lak sız lı ğa söy le ye cek söz bu la mı yo rum) ola -
yın ka pan ma sı için ekip te bu lu nan la ra fi kir em po ze et mek le,
spon sor bu la ma ya ca ğım için ha ta lı ol du ğu mu ka bul et me mek le,
ha ta mı giz le mek le, yap tık la rım ile ha ta lı ol mak tan çı kıp suç lu
ol mak la, AKUT’la il gi si ol ma yan bir ka za ya iliş kin açık la ma yı,
AKUT’ta ya pa rak ken di mi ak la mak la, (ka za yı ya şa yan lar da,
ka za ya kur ban gi den de, ara ma kur tar ma ça lış ma sı nı ya pan lar
da AKUT’luy ken  –Türk Si lah lı Kuv vet le ri’nin eş siz des te ği ni
bu ra da an ma mız ge re kir– ko nu na sıl AKUT’la il gi li ol mu yor
bu nu hiç bir za man an la ya ma dım –otel sa lo nu mu ki ra la ya cak tık
bu top lan tı için) kur tar ma ça lış ma la rı nı şo va dö nüş tür mek le,
dağ cı lık eti ği ne– spor cu ah la kı na ya kış ma yan dav ra nış lar ser gi -
le mek le, ben mer kez ci dav ran mak la, Düz ce Dep re mi’ne kur tar -
ma ça lış ma sı için gi den he li kop ter den ara ma kur tar ma cı bir şah -
sı in di rip ye ri ne kız ar ka da şı mı bin dir mek le, (bu na ne di ye ce ği -
mi bi le mi yo rum –ya lan söy le me nin de bir öl çü sü– man tı ğı olur)
AKUT’tan uzak laş tı rıl ma mı ge rek ti ren ki şi sel yan lış lar yap -
mak la, AKUT’u bir ge lir ara cı, bir rant ola rak kul lan mak la,
halk tan alı nan pa ra la rı lüks otel ler de har ca mak la, (if ti ra atıp
açık la ma yap ma mak ne ka dar ko lay bir şey de ğil mi –he le kar -
şı nız da ki ken di ni sa vu na mı yor sa) bil gi yi te kel leş tir mek le,
AKUT’u ki şi sel amaç lar la kul lan mak la, ki şi sel rant el de et mek -
le, vs, vs. 

Na sıl bir “Te ke Tek” prog ra mıy sa bu. Bir ta raf ta boş bir ka -
le, öbür ta raf ta da kar şı la rın da kim se nin ol ma ma sı nın ra hat lı ğıy -
la ve sü rek li alt ya zı da ilan edil me si ne rağ men te le fon la da kim -
se nin bağ la na ma ya ca ğı nın ga ran ti siy le atıp tu tan 7 ki şi, bir de
Fa tih Al tay lı. 

İyi maç doğ ru su!

Şu an da en çok me rak et ti ğim şey; bu ah lak sız oyu nun bir
par ça sı olan ve/ve ya alet olan la rın bu gün ve ya ile ri de yaş la rı ve
dün ya gö rüş le ri ol gun laş tı ğın da vic dan la rıy la na sıl bir he sap laş -
ma ya şa ya cak la rı dır... 

Tür ki ye’nin bir hu kuk dev le ti ol du ğu na inan cım önem li öl -
çü de ya ra al mış ol sa da, hu ku kun ken di si ne olan inan cım ne de -
niy le ye di yıl dır sa bır la ve ka rar lı lık la hu kuk mü ca de le si ve ri yo -
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rum. Bu sü re içe ri sin de tah min ede bi le ce ği niz gi bi, AKUT’u ve
be ni il gi len di ren, ka mu oyu na du yur mak is te di ği miz ha ber le rin
pay la şıl ma sı nın da ka pa lı ka pı lar ar dın da her fır sat ta en gel len di -
ği ni bil mem söy le me me ge rek var mı? Hiç sor du nuz mu ken di -
ni ze; “bu AKUT ne ya pı yor, bu Na suh Mah ru ki ne re ler de, ne -
den ar tık med ya da pek gö rün mü yor lar” di ye. Eli ni zi vic da nı nı -
za ko yup bir so run ken di ni ze; ne re de ise 24 sa at en se vi ye siz ve
ka li te siz prog ram la rın ya yın lan dı ğı, her şe yin ma ga zin ve te le -
vo le an la yı şıy la yo rum lan dı ğı, top lu ma hiç bir fay da sı ol ma yan
in san la rın ve yap tık la rı nın rol mo del ola rak su nul du ğu bir te le -
viz yon cu luk an la yı şı nın hâ kim ol du ğu bu or tam da, aca ba gö nül -
lü lük ve kar şı lık sız yar dım il ke le riy le 700’den faz la can kur ta -
ran AKUT’un yap tık la rı ka mu oyu ile hak et ti ği ka dar pay la şı lı -
yor mu di ye. 

İs ken der’in ka za sı, Tür ki ye’de ilk kez bir dağ ka za sı nın bu
ka dar uzun sü re gün dem de tu tul du ğu bir olay ola rak ba sın ta ri -
hin de ye ri ni al dı. Bu ül ke bu gü ne dek 40’tan faz la dağ cı sı nı dağ
ka za la rın da kay bet ti. Bun lar dan hiç bi ri bu ga ze te ci ler ve ya te le -
viz yon cu lar ta ra fın dan an mak için bi le ko nu edil me di. Ül ke miz
iki Dağ cı lık Fe de ras yo nu baş ka nı nı dağ ka za la rın da kay bet ti ve
iki si de en faz la 2-3 gün gün dem de kal dı da, İs ken der’in ka za sı
ba ba cı ğı da bu acı ya da ya na ma yıp ara mız dan ay rı lın ca ya dek
gün dem de tu tul du. 

Bir ba ba dü şü nün ki; ne ya pa ca ğı nı bi le mez hal de ev lat acı sı
ile ya nar ken, dört bir yan dan ev la dı nın ka za sı nın bü tün so rum -
lu su nun ev la dıy la ka der bir li ği yap mış Na suh Mah ru ki ol du ğu
dü şün ce si ile her gün kar şı laş mak zo run da bı ra kıl sın. Yu suf am -
ca, İs ken der’in ba ba cı ğı; bü tün acı la rı na rağ men de fa lar ca
AKUT’u ve bi zi ko ru mak için açık la ma lar yap mak zo run da kal -
dı, (Ek: 58) hat ta bir ba sın du yu ru su bi le ya yın la dı. 

Aşa ğı da bu ba sın du yu ru su nu oku ya bi lir si niz;

Sev gi li oğ lu muz, kar de şi miz, bi ri cik İs ken de ri mi zi
29.02.2000 ta ri hin de, Ağ rı da ğın da mey da na ge len acı bir
ka za da kay bet tik. 

İs ken der çok iyi bir dağ cı, tec rü be li bir do ğa ada mıy dı.
12 yıl lık ak tif dağ cı lık ha ya tın da ken di si ni çok iyi ye tiş tir -
miş, bu spo ru en iyi şe kil de ve çok se ve rek yap mış tır. Zir ve
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dö nü şü sı ra sın da olan bu olay ta ma men şans sız bir ka za dır.
İs ken der’imi zin ba şı na gel di ği gi bi, di ğer ar ka daş la rı nın da
ba şı na ge lip, hep si ni kay be de bi lir dik. 

Olay da her han gi bir ih mal, ka sıt ve ya kö tü ni yet ol du -
ğu nu dü şün mü yo ruz. Çün kü bi li yo ruz ki, on lar İs ken der’in
çok uzun yıl lar dan be ri bir lik te ol du ğu, gü ven di ği, en az İs -
ken der ka dar tec rü be li can dost la rıy dı. Eğer ka za sı ra sın da
ya pa bi le cek le ri bir şey ol say dı, ay nen İs ken der’in on lar için
ya pa ca ğı gi bi, ken di can la rı nı te red düt süz teh li ke ye atıp,
onu kur ta rır lar dı. 

Ka za sı ra sın da ara ma kur tar ma ça lış ma la rı na ka tı lan
tüm ekip le re, Türk Si lah lı Kuv vet le ri ne ve Dev le ti mi ze, ai -
le mi zin bu çok zor dö ne min de yar dım la rın dan do la yı te -
şek kür ede riz. 

Ai le si ola rak acı mız son suz dur. Bu acı lı gün le ri miz de
ba sın da çı kan bir ta kım ha ber ler den faz la sıy la et ki len mek -
te yiz ve acı mız da ha faz la art mak ta dır. Bu olay la rın da ha
faz la bü yü tül me den son lan dı rıl ma sı nı ri ca edi yo ruz. 

İs ken der’in Ba ba sı 

Yu suf Iğ dır 

İçi ne at tı ğı da ya nıl maz acı ya rağ men, oğ lu nun ar ka daş la rı nı
ko ru ma ya ça lı şan, an cak med ya mı zın ve ne ya zık ki dağ cı lı ğı -
mı zın ah la ki de ğer le ri ni yi ti re rek gö zü hiç bir şe yi gör mez ol muş
bir kı sım men sup la rı nın, İs ken der’in ka za sı nı 6 - 7 haf ta bo yun -
ca gün dem de tut ma ça ba la rı so nu cun da, Yu suf am ca bu acı ya
da ha faz la da ya na ma dı ve 52 gün son ra bi ri cik oğ lu nun ya nı na
git ti. (Ek: 59)

Al lah bu yi ğit oğu la da, yi ğit ba ba ya da rah met ey le sin. İs te -
me den de ol sa se bep ol du ğu muz acı lar için uma rım ruh la rı bi zi
af fe der... 

Ha ya tı mın en üzün tü ve ri ci sü reç le rin den bi ri olan bu dö ne -
mi siz le rin des te ğiy le at la ta bil dim. Bu sü reç te siz ler den ge len ve
ba na mu az zam bir di ren me gü cü ve ren des tek me saj la rı nı zın bir
kıs mı nı da, ki ta bı mın bu bö lü mün de siz ler le pay laş mak is ti yo -
rum. 

Her bi ri ne çok te şek kür ede rim; on lar sız ya pa ma ya bi lir dim...
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Ön ce lik le çok de ğer li ar ka da şı nız İs ken der Iğ dır’ın elim bir
ka za so nu cu yi ti ril me sin den duy du ğum üzü tü yü ifa de et -
mek is te rim. Ha ya tı nı in sa na ve do ğa ya ada mış böy le ki şi -
le rin za man sız kay bı be ni her za man de rin den ya ra la mış tır.
Şah sı nız da tüm AKUT ca mi ası na baş sağ lı ğı di le rim. Ümit
edi yo rum bu yi ti ril miş li ğin ar dın dan ni ce İs ken der’ler do -
ğar. Ül ke mi zin böy le in san la ra her za man ih ti ya cı ol du ğu
ka na atin de yim. Ulu sal ba sın dan ta kip ede bil di ğim ka da rıy -
la gö rü yo rum ki, İs ken der sağ lam ka rak te ri ni, va kur ki şi lik
ser gi le yen ba ba sın dan ve ai le sin den al mış, siz ya kın dost la -
rıy la bir lik te de per çin le miş ve zen gin leş tir miş.

Ba zı öz de yiş ler var dır ki in sa nı et ki ler. Be ni de et ki le yen
bir öz de yi şi ak tar mak is ti yo rum; “ha ya tı mız, yap tı ğı mız ter -
cih le rin top la mı dır.” Siz le rin ve İs ken der’in ter cih le ri, ya ni
ya şam fel se fe si her kes çe ma lum. Bu ter cih, bu ya şam tar zı
çok sev di ği do ğa nın onu koy nu na al ma sıy la son bul du. Hu -
zur icin de yat sın.

Siz le re eleş ti ri ge ti ren le re bu gü ne ka dar gös ter di ği niz
sağ lam dav ra nış bi çi miy le ge rek li ce va bı ver di niz za ten.
Ba zı la rı siz le rin med ya önü ne çık ma nız dan ve onur lu dav -
ra nış la rı nız dan ra hat sız olu yor ga li ba. 

Sev gi li Na suh,

Ba şın sa ğol sun çok üzül düm. Unut ma ki bu ül ke de her -
kes yap tı ğın şey le ri tak dir edi yor ve so nu na ka dar ya nın da -
lar...

Bu gü ne dek yap tı ğın ve yap mak tan yıl ma ya ca ğın tüm
iyi lik ler için bin ler ce te şek kür ler.

Ne olur doğ ru bil di ğin yol dan şaş ma...

Sa na ve AKUT’a ve İs ken der’i tüm se ven le re bas sağ lı ğı
di le rim.

...
Tüm Tür ki ye gi bi ben de acı nı zı pay la şı yo rum. İs ken der

Iğ dır’ın ai le si ne ve siz le re sa bır di li yo rum. Ba sın da çı kan
ter bi ye siz lik le rin si zi üz me si ne lüt fen izin ver me yin. 

...
O ŞİM Dİ AKUT CEN NET TEM SİL Cİ Sİ...

Ön ce lik le ge çir di ği niz ka za dan do la yı ve genç bir ar ka -
da şı nı zı kay bet me nin acı sı için si ze ve tüm ar ka daş la rı nı za
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baş sağ lı ğı di le rim. Emi nim ki se ven le ri niz ve biz ler her za -
man siz le rin ya nı nız da ve ar ka nız da yer ala ca ğız. İs ken der
de bu tır ma nı şa çı kar ken ba şı na ge le bi le cek her tür lü teh li -
ke yi gö ze ala rak bu yol cu lu ğa çık mış tır. An cak sev gi li ve
say gı de ğer ga za te ci bir kaç ar ka da şın si ze yö ne lik ten kit ve
sal dı rı sı nı tek ke li mey le kı nı yo ruz. Çün kü her in sa nın bu
tür yol cu luk la ra ve teh li ke li spo ra baş lar ken her tür lü ka za
ve teh li ke yi gö ze ala rak böy le bir ha re ke te kal kı şa cak öz
gü ve ni ve hür ira de si var dır.

Böy le bir ka za nın ol ma sı nı kim se is te mez di, kim se kim -
se nin ca nı na mal ola cak bir ha re ket te bu lun mak is te mez di
ama ol du ve ya şan dı. Üzü cü bir du rum ama İs ken der Türk
dağ cı la rı ve AKUT üye si şe hi di ola rak hiç bir za man kalp le -
ri miz den si lin me ye cek tir. Be ni üzen ay nı ga ze te de ça lış tı ğı -
nız bir ar ka da şı nız si zi ten kit et me si ama emi nim hal kın
sağ du yu su böy le ka ra la ma la rı dik ka te bi le al ma ya cak tır.

...

Si zin ve tüm ar ka daş la rı nı zın acı sı nı pay la şı yor ve sa bır
di li yo ruz. Ve lüt fen, ba zı ken di ni bil mez, ne de di ği ni bil -
mez, komp leks li ki şi le rin si zi üz me si ne izin ver me yin.

...

Duy gu la rım yo ğun ve bi ça re. Gül yüz lü İs ken der’in acı -
sı nı pay laş mak is te mek gi bi bir hak kım var mı aca ba. Siz
ay nı gü zel lik te ki iki in sa nın pay la şım la rı nı ne bi le bi li rim,
ne de ya şa ya bi li rim. Tek bi le bil di ğim sa mi mi ye tim dir. Ba -
zen, kı sa cık za man di lim le rin de ko ca man bir ha ya tı pay la -
şı rız. Bir öm re be del.

Ne mut lu si ze.

...

Ben çok üz gü nüm ama ta bii be nim his set tik le rim se nin ki le -
rin ya nın da hiç bir şey dir. Sa na ba şın sa ğol sun de mek ten baş -
ka bi şey di ye mi yo rum. ba şın sa ğol sun... Sa na sa bır di li yo -
rum, hem de sü rek li... Ken di ni bil mez ter bi ye siz le rin ne
söy le di ği ne al dır ma dı ğı nı umu yo rum. 

...

Dün kü ba sın top lan tı sın da ge re ken ce va bı çok iyi ver di -
niz uma rım an la şıl mış tır de dim ama an la şıl ma mış ki ak şam
Sa vaş Ay’ın prog ra mın da bir özür gel me di. Her hal de sa yın
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Al tay lı bil gi top lu yor. Ben ken di si ne bu nu ya kış tı ra ma dım,
emi nim di ğer oku yu cu la rı da be nim le ay nı fi kir de dir. Ney -
se da ha faz la ca nı nı zı sık mak is te mi yo rum.

...
Ben 17 ya şın da İz mit’li bir dep rem ze de yim.

Si ze olan sev gim dep rem sı ra sın da ina nıl maz bü yü dü.
Dep rem den son ra bir der gi de İs ken der abiy le il gi li bi rö por -
taj oku muş. AKUT için de isim ce ta nı dı ğım bir kaç in san dan
bi ri ol muş tu. Bil mi yo rum ne den ama o rö por taj an ne mi ve
be ni çok et ki le miş, ona çok ısın mış ve AKUT den di ğin de
be nim ak lı ma siz den son ra ge len ikin ci isim ol muş tu. Bu
ara da siz le re “abi” di ye hi tap edi yo rum uma rım sa kın ca sı
yok tur çün kü siz le ri ken di me çok ya kın gö rü yo rum.

Ge çen haf ta eve gel di ğim de an nem ağ la ya rak ba na İs -
ken der abi nin öl dü ğü nü söy le di. An nem ken di ni tu ta mı yor,
ağ la ma ya de vam edi yor du. Ben de ağ la dım, ağ la dım çün kü
iyi le re bu ka dar ih ti ya cı mız var ken bir iyi in sa nın da ha ara -
mız dan ay rıl ma sı na üzül düm. Son ra bin kat da ha üzül düm
çün kü si zin gi bi iyi in san la rı sırf gün dem de ka la bil mek için
na sıl yıp rat ma ya ça lış tık la rı nı gör düm. Siz ler bun la rı ha ket -
mi yor su nuz, hem de hiç.

Özel lik le, Na suh abi sa na kar şı ba zı la rı nın tav rı var ga -
li ba bu ka dar iyi ol ma nı kıs ka nı yo lar. Dep rem za ma nı bi le
sen le il gi li bi sü rü saç ma sa lak ha ber çık tı. Yok efen dim di -
nin ney miş... Bi li yor mu sun Na suh abi, is ter sen ate ist ol, bu
hiç bi ri mi zin um run da de ğil, biz se ni yap tı ğın iş ler le sev dik.
İş te on lar bu nu an la mı yor lar. 0-6 yaş gru bu bi le böy le ha -
ber den sı kı lır.

Dün sa at üçe ka dar an nem le A Ta kı mı nı iz le dik. Tek ke -
li mey le si nir ol duk. Şid de ti sev mem ama Fa tih Al tay lı’nın
ağ zı nı bur nu nu kır mak is te dim hem de öy le bi is te dim ki...
Ölü bi in sa na say gı sı ol ma dı ğı için, se nin gi bi iyi bir in sa na
ken di pis li ği ni, ça mu ru nu at ma ya kal kış tı ğı için.... Bu ül ke -
nin med ya sı nın böy le bir hu yu var iyi in san la rı ko ru mak ye -
ri ne ka ra la ma ya ça lış mak gi bi. Son ra da bü tün in san lar bir
fır sa tı nı bul du ğun da yurt dı şı na gi dip or da ya şa ma ya baş lı -
yor.

Si zin ve AKUT’un yıp ran ma ya ca ğı nı bi li yo rum, bu na
ina nı yo rum. Si zin ar ka nız dan ge le cek, si zin izi ni zi ta kip
ede cek bir çok genç var, ama o tarz in san la rın ar ka sın dan
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ge le cek mil yon lar ol ma ya cak... Bel ki de bü tün bun la rı siz le -
rin ba şa rı la rı nı zı kıs kan dık la rın dan ya pı yor lar dır...

İn şal lah ben de bu se ne üni ver si te yi ka za nır sam ile ri de
dağ cı lık kurs la rı alıp, bu spor la uğ raş mak ve bir gün
AKUT’un üye si ol mak is ti yo rum; dep rem de kay bet ti ğim in -
san lar için bi şey ya pa ma mış tım, iler de baş ka in san lar için
bir şey ya pıp bu nun acı sı nı ha fif let mek is ti yo rum, baş ka in -
san la ra fay dam ol sun is ti yo rum...

Tek rar he pi ni zin, he pi mi zin ba şı sa ğol sun, ya şa dık ça İs -
ken der abi yi unut ma ya ca ğım.

...
Ben bir ope ra şar kı cı sı yım ve Ri ze yay la la rı na yap tı ğım

bir trek king ge zi si dı şın da, dağ cı lık la il gi li en ufak bir bil gi
sa hi bi de ği lim. Bu ne den le si ze ya zı lı ve söz lü ba sın da ya -
pı lan eleş ti ri le ri tek nik ola rak de ğer len dir me şan sım yok.
An cak yü re ği min gö züy le bak tı ğım za man bi le, ya pı lan
tüm eleş ti ri le ri çok za man sız, mes net siz ve acı ma sız bu lu -
yo rum, he le bu gün Hür ri yet ga ze te sinde ki ya zı nı zı oku -
duk tan, ne ka dar bü yük bir üzün tü ve yı kım ya şa dı ğı nı zı
gör dük ten son ra bu ya zı yı yaz ma ya ka rar ver dim.

Be nim söy le ye cek le rim si zin için ne de ğiş ti rir bi le mi yo -
rum, ama “ta ham mü den” ar ka da şı nı zın ölü mü ne se yir ci
kal dı ğı nı za, ye ter siz bir ekip ba şı ol du ğu nu za, ve ya ne re -
dey se pa ra ile sa tın al dı ğı nız dağ cı lık bi ri ki mi ve ba şa rı la rı -
nız la il gi li söy le nen le re inan mak akıl dı şı! 

Si zin san sas yon dan uzak sa mi mi ye ti niz, ide aliz mi niz ve
al çak gö nül lü lü ğü nüz bi ze ba sın yo luy la ye te rin ce yan sı dı
ve söy le nen ler bu nu de ğiş tir me ye ye ter li de ğil. 

Si ze en çok des tek olun ma sı ge re kir ken, böy le acı ma -
sız ca kös tek olun ma sı si zi in cit me sin lüt fen. Bi zim, si zin ve
ar ka daş la rı nı zın var lı ğı ile duy du ğu muz gu rur, hu zur ve ya -
pa cak la rı nı za olan inan cı mız, bel ki böy le bir za man da
duy ma ya ih ti ya cı nız olan şey ler dir di ye ya zı yo rum.

...

İlk ön ce sev gi li kar de şi miz İS KEN DER IĞ DIR’ın kay bın -
dan do la yı si ze ve AKUT ai le si ne ta zi ye le ri mi bil di ri rim.
Ba zı kö şe ya zar la rı İS KEN DER IĞ DIR’ın kay bı nı si ze yük le -
me gay re ti içi ne düş tü ler. Ne si zin ba sın açık la ma sı nı, ne
de 05-03-2000 ta ri hin de ki ya zı nı zı bek le me den ka ra la ma

❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 355



kam pan ya sı na dö nüş tür dü ler. Pro fes yo nel dav ra nış la rı nız
ve hiç bir po le mi ğe gir me me niz gü zel bir dav ra nış tı.

... 

Her pa zar gi bi bu gün de sa bah ça yı mı al mış içi yor dum.
Bir yan dan da ga ze te le re göz gez di ri yor dum, iş te o sı ra da
ya zı nı zı gör düm. Bu haf ta bel ki yaz maz sı nız di ye dü şün -
müs tüm çün kü ol duk ça yor gun ol ma lıy dı nız, hem fi zi ken
hem ru hen. Ama ya zı nı zı gö rün ce çok se vin dim ve oku -
dum, okur ken göz le rim yaş lar la dol du. İna nı yo rum ki be -
nim gi bi bir çok in sa nın bu ya zı yı okur ken göz le ri ya şar mış -
tır. Bü tün olan la rı bü yük bir yü rek li lik le an lat mış sı nız da ha
siz den ne is te ye bi lir ler ki. Dün ak şam is te me ye rek de ol sa A
Ta kı mı nı iz le dim, uma rım o prog ram la bu ola ya bir nok ta
koy muş lar dır. Siz le ri ar tık ra hat bı rak sın lar, siz le ri üzer ken
biz le ri de üzü yor lar. He pi miz üzü lü yo ruz ve he pi miz si zin
ar ka nız da yız. Sa de ce genç ler de ğil, an ne ler ba ba lar da...

Ya zı nı zın so nun da de di ği niz gi bi, ar tık ar ka nız da hem
bir me le ği niz hem de biz ler va rız. 

... 

Bu mem le ket te iş ya pan in san la rı üz me ye, küs tür me ye
ve kır ma ya ba ha ne arı yo ruz ma ale sef. Ça mur at izi kal sın
po li ti ka sı gen le ri mi ze iş le miş. Ne re de dü rüst, yap tı ğı işi
doğ ru düz gün ya pan, se vi len, say gı gö ren, tak dir edi len in -
san ya da ku rum var sa ilk fır sat ta yok et me ye, adı nı kir let -
me ye, say gın lı ğı nı ze de le me ye can atı yo ruz. Ama lüt fen hiç
ol maz sa Na suh Mah ru ki için bu nu yap ma ya lım. Al lah’tan
ge len bir ka za so nu cu ya şa nan fa ci anın so rum lu lu ğu nu
O’na yı kıp da bu ide alist in sa nı küs tür me ye lim. Çün kü top -
lum ola rak böy le in san la ra ih ti ya cı mız var. Her za man....

Bu kez atı lan ça mur ata nın el le ri ne ya pış sın! 

... 

Ar ka da şı nı zın ölü mü ne ger çek ten çok üzül dük. Böy le
üzü cü bir olay da da hi kö tü ni yet li in san lar çı ka bi li yor. Siz
on la ra al dır ma yın, ken di ni ze iyi ba kın çün kü siz önem li bir
in san sı nız, ha yat de vam edi yor...

... 

Bir kaç gün ön ce ya şa dı ğı nız ka za dan do la yı si ze ve ar -
ka daş la rı nı za geç miş ol sun di yo ruz ve kay bet ti ği niz çok
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de ğer li ar ka da şı nız için si ze ve AKUT’a baş sağ lı ğı di li yo -
ruz. Ay rı ca ka za hak kın da ya pı lan yo rum la rın hak sız ol du -
ğu na ina nı yo ruz. Sa kın mo ra li ni zi boz ma yın ve ken di ni ze
inan cı nı zı kay bet me yin. Tür ki ye’nin si ze ve ar ka daş la rı nı za
ger çek ten ih ti ya cı var.

... 

Çok güç lü ve çok ge niş bir yü re ği var AKUT’un. İs ken -
der de bu yü re ğin bir par ça sıy dı. Bil mi yo rum bir yer ler de
biz le ri ve siz le ri iz li yor ol du ğu na ina nı yo rum. Her ke sin
onun gi di şi ar dın dan çok üz gün ol du ğu nu da ve onu yat tı -
ğı yer de ra hat sız et me ye ça lı şan bir grup za man sız, bil gi siz
ve küs tah in sa nın had din den ge li ne ce ği ne de ina nı yo rum.
Ken dim için söy lü yo rum, hiç ta nı ma dı ğım in san için göz -
ya şı dö kü yo rum. Hiç bir psi ko lo jik ra hat sız lı ğım yok ama
bu ka dar yo ğun his se di yo rum ga rip bir şe kil de acı sı nı. Yü -
re ğim inan cım hep si zin ya nı nız da ve siv ri di lim de hep si -
ze cep he al ma ya ça lı şan ken di ni bil mez üç beş ça pul cu
kar şı sın da ola cak. Keş ke siz ler ya ni AKUT için ve İs ken der
için ger çek an lam da bir şey ya pa bil sey dim. Sev gi, umut
mü ca de le hep ka nat la rı nız da ol sun ve can lı olan, ya şam
olan her ye rin, her şe yin üze ri ne ka nat la rı nız dan sü zül -
sün...

... 

AKUT ola rak siz le rin son za man lar da Tür ki ye’de fa ali -
yet gös te ren en düz gün ve di sip lin li ku rum ol du ğu nu za ina -
nı yo rum. Ba şı nı za ge len bu üzü cü ola yın ta ma men bir
şans sız lık ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Si ze gös te ri len hak sız
ve yer siz eleş ti ri le rin hiç bi ri ne ka tıl mı yor ve des te ğe ih ti yaç
duy du ğu nuz bu zor gün le ri niz de ya nı nız da ol du ğu mu zu
bil me ni zi is ti yo rum. Yap tı ğı nız doğ ru ve in san lık ya ra rı na
olan tüm iş le ri ni ze bun dan son ra da ha da sa rıl ma nı zı di li -
yo rum. Tek rar ba şı nız sa ğol sun, acı nı zı pay la şı yo ruz.

... 

Bir lik te bir çok şey pay laş mış ol du ğun, de ğer ver di ğin,
inan dı ğın ve ge le cek te bir do lu pro je yi yi ne bir lik te ger çek -
leş tir me yi umut et ti ğin bir dos tu nu, İs ken der’i kay bet me nin
acı sı nı se nin ka dar de rin den ol ma sa da his se di yo ruz.

Ha ya tı nı, in san la ra yar dı ma ada mış bi ri ni, saç ma sa pan
eleş ti ri ler le he def tah ta sı ha li ne ge ti ren le rin üs te sin den yi ne
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sen ve se nin gi bi ler ge le cek tir. Dü rüst lü ğün den hiç bir za -
man en ufak bir şüp he duy ma dı ğı mız Na suh Mah ru ki’nin,
ken di ne ve İs ken der’in adı na ya kı şa cak bir şe kil de, yi ne
tüm yü re ği ve ben li ğiy le ama cı nın pe şin den koş ma ya de -
vam ede ce ği ne ina nı yo ruz. Bu inan cı pay la şan la rın ve re ce -
ği güç le yo lu nun açık ol ma sı nı di li yo ruz.

... 

Ge rek ba sın da yer alan dağ cı lık spo ru ile il gi li ba şa rı la -
rı nı zı, ve ge rek se (ve ozel lik le) baş ka nı ol du ğu nuz
AKUT’un hem Tür ki ye’de ki hem de yurt dı şın da ki ba şa rı lı
kur tar ma ça lış ma la rı nı hay ran lık la ta kip eden sı ra dan bir
va tan da şım.

Son gün ler de ka za ile il gi li ba zı TV ka nal la rın da çı kan
şah sı nı za yö ne lik sal dı rı la rı kı na dı ğı mı bil dir mek is ti yo rum.
Dağ cı lık spo ru nun “D”si hak kın da da hi doğ ru dü rüst fi kir
sa hi bi ol ma dık la rı ko nuş ma la rın dan bi le an la şı lan ba zı in -
san la rın ve bu in san la rın med ya tik ya da gün dem de ol ma
kay gı la rı na alet olan ya yın cı la rın ra ting uğ ru na si zi ve si zin
şah sı nız da AKUT der ne ği ni yıp rat ma la rı na izin ver me ye ce -
gi ni zi bi li yo rum.

Dep rem fe la ke tin de kur tar dı ğı nız ha yat lar la gön lün de
taht kur du ğu nuz Türk hal kı nın bir fer di ola rak, bu ko nu da -
ki dü şün ce le ri mi ve ma ne vi des te ği mi ak tar ma yı siz le re
kar şı bir borç ve so rum lu luk ola rak his set tim.

... 

Siz bu ül ke nin ye tiş tir di ği en de ğer li in san lar dan bi ri si -
niz. Eli ne ge çen ilk fır sat ta med ya tik ol ma ya ça lı şıp si ze sa -
ta şan lar da bu ül ke nin si ya set çi özen ti si yüz ka ra la rı dır. Biz -
ler ve bi zim gi bi mil yon lar ca in san si zi ta nı yor, ina nı yor, gü -
ve ni yor. Siz bu ül ke nin gu ru ru su nuz. Si zi yıp rat ma la rı na
izin ver me yin.

... 

Yüz ler ce in sa nın ya ra sı nı sar mak adı na gün ler ce aç lı ğa,
yor gun lu ğa ve kor ku ya di ren miş olan siz ler ya şa mı nı zın an -
la mı nı çok tan çö züp va ro lu şu nu zu çok tan ger çek leş tir di -
niz, tıp kı İs ken der Iğ dır gi bi...

Ma sa la rı nın ba şın da otu rup du var la rın da ası lı olan tak -
vim le rin de ki Ağ rı’yı sey re dip ko lay ca ‘ben ol say dım...’ se -
nar yo la rı ya zan bir kaç ki şi emin olun ki sa de ce ken di kıs -
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kanç lık la rı nın ve kö tü cül yü rek le ri nin söz cü sü dür. Dün ya -
da ki her in sa nın ak ra ba sı, her ai le nin bi re yi ol du nuz siz. O
al çak ca it ham la rı ya zan lar de ğil siz ler bu dün ya hal kı nın
yü re ğin de si niz... Ne söy ler ler se söy le sin ler biz acı nı za say -
gı duy ma ya, siz le re hay ran lık, gıp ta ve sev gi duy ma ya de -
vam ede ce ğiz... İs ken der de siz ler de şans lı sı nız as lın da,
çün kü gö re vi ni zi faz la sı ile yap tı nız. Yoz la şan, kö tü le şen
dün ya ve in sa na ba kıp umut suz la şan lar için sev gi, umut ve
ya şam se vin ci ol du nuz...

Bir Kı zıl de ri li ina nı şı na gö re bir in san ken di ne ya pı lan
iyi li ğin kar şı lı ğı nı 10 in sa na iyi lik ya pa rak öde me liy miş... 

Biz ler den ala cak lı sı nız...

... 

Yap tık la rı Türk ve Dün ya ka mu oyu nun önün de olan eki -
bi ni zin ve yi ne yap tı ğı nız tır ma nış lar ile ken di ni zi faz la sı ile
is pat et miş bu ko nu da ne ka dar pro fes yo nel bi ri si ol du ğu -
nu zu top lu ma ka bul et tir miş bi ri si ola rak, si zin bu elim ka -
za ile yıp ra tıl mak is ten me si bel ki bu ka za ka dar biz le ri üz -
müş tür. Özel lik le suç la ma lar –ki hiç bir da ya na ğı yok tur,
biz le ri zi ya de si ile ke de re bü rü dü.

... 

Na suh Bey, Ben dağ la ra ve do ğa ya âşık bi ri yim, dağ cı lık
ko nu sun da ama tör sa yı lı rım ama bu ama tör lü ğüm ile bi le o
Fa tih Al tay lı de ni len se vi ye siz ki şi nin ile ri sür dü ğü id di ala -
ra gü le mi yo rum bi le. Bir in san bu ka dar ca hil ola maz, bil -
me di ği ko nu lar da bu ka dar dik ka fa lı olup, bi li yor ha va la rı -
na gi rip te re ci ye te re sa ta maz. Bu şa hıs bi linç al tı na yer leş -
miş olan komp leks le ri ni, top lum da si zin gi bi ba şa rı la rı ile
ön pla na çık mış in san la rı he def ala rak, ego la rı nı tat min yo -
lu na git mek te dir. Bu in san her za man bar da ğın boş ta ra fı nı
gö re cek ka dar iti ci dir. İn san la rın ba şa rı sı nı çe ke mez, an ti -
po pü la rizm bu in san için bir ya şam bi çi mi dir. Her za man
her şe ye sal dır mak yak la şı mı nı bir ha yat fel se fe si ola rak be -
nim se miş tir. Bu şe kil de ki bir ka rak te ri hiç bir do ğa dos tun da
gö re mez si niz, do la yı sıy la in sa ni ol ma yan bir dav ra nış tır.
Özel lik le in san la rın acı sı na say gı sız lık, özel lik le za man la -
ma ko nu sun da ya pı lan böy le bir ha ta, ha ta yı ya pa nın ki şi li -
ği ko nu sun da ye te ri ka dar bil gi ve rir, ör fü nü ve ge le nek le ri -
ni bi le hi çe sa ya rak ya pıl mış böy le ha ta lar top lum ta ra fın -
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dan af fe dil mez. 

Eğer bir ga ze te ci nin an la ta cak bir fik ri yok ise ve yi ne o
ga ze te ci nin uz man laş tı ğı bir alan yok sa, mal ze me sı kın tı sı
çe ke cek tir ve onun için en kö tü sü gün dem de ka la ma ya cak -
tır. İş te böy le bir in san olan Al tay lı en ko la yı nı se çe rek in san -
la rı suç la ya rak, sal dı ra rak ken di si ne mal ze me çı ka rı yor, ma -
lu mu nuz ki rek la mın iyi si kö tü sü ol maz.

... 

Na suh Bey, Lüt fen bu in sa nı mu ha tap alıp ce vap ver me
ne za ke ti ni gös ter me yi niz, çün kü ek me ği ne yağ sü rü yor su -
nuz, si zin ve siz le rin se vi ye niz de bi ri si de ğil ve ne za ket ten
yok sun bi ri si. Prog ram la rı sey ret tim ve çok üzül düm. Siz ler
ge rek li açık la ma la rı lüt fen ge nel ola rak ba sın açık la ma sı
şek lin de yap ma ya de vam edi niz (-ki ya pı yor su nuz), top lu -
mu ay dın lat ma nın en iyi yo lu nun bu ol du ğu na ina nı yo rum. 

Bu tür olum suz olay la rın üst üs te gel me si nin siz le ri yıl -
dır ma ya ca ğı nı bi li yo rum. Şu nu unut ma yı nız ki top lum da ki
sağ du yu lu in san lar si zin ile be ra ber, her ne ka dar ses le ri,
di ğer le ri ka dar çık ma sa da. 

... 

Bu in san la rı an la mak çok zor. Ne den hep bir suç lu ara -
mak zo run da dır lar ve ne den in san da vic dan aza bı ya rat -
mak için bu ka dar ça ba sar fe der ler? Si zin as la bu tip suç la -
ma lar la kar şı kar şı ya kal ma ma nız ge re ki yor du. Bir gün in -
san lar tek rar si ze ih ti yaç duy du ğun da ve siz yi ne ora da ol -
du ğu nuz da, o za man bu in san lar ta ra fın dan “O bir me lek”
di ye ad lan dı rıl ma ya ha zır olun. Bu in san la rı an la mak o za -
man çok da ha güç ola cak.

... 

Te le viz yon ve ga ze te le rin, Fa tih Al tay lı’nın, si ze yö nelt -
ti ği hak sız ve yan lış eleş ti ri le ri bü yük bir üzün tü ve is yan la
iz li yo rum. Tüm bun la rın al tın da de rin bir ken di ne yet mez -
lik ve do la yı sıy la ha set yat tı ğı nı dü şü nü yo rum. Uma rım siz
de böy le dü sü nüp bu yer siz ke li me le rin siz le ri ya ra la ma sı -
na mü sa ade et mez si niz. Ça lış ma la rı nız biz ler için bir umut
ve bir ha re ke te geç me duy gu su oluş tur du.

O gün ler de yi ne bir AKUT gö nül lü sü, özel lik le be nim le ki şi -
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sel so ru nu olan ba zı dağ cı la rın, bir ta kım med ya men sup la rıy la iş -
bir li ği ya pa rak bu ka za yı haf ta lar bo yu bir mal ze me ola rak kul -
lan ma sın dan ve so nuç la rın dan o ka dar et ki len miş ol ma lı ki, Yu -
suf am ca nın ce na ze sin den son ra o anın duy gu yo ğun lu ğuy la, aşa -
ğı da ki dü şün dü rü cü ya zı yı yol la dı AKUT’un e-pos ta gru bu na;

Bu gün bir ce na ze na ma zı na git tim, bir ai le nin dra mı na
şa hit ol dum ve bir kez da ha in san ol du ğum dan utan dım.
Siz hiç ev lat acı sı, ba ba acı sı, eş acı sı ne dir bi lir mi si niz, hiç
bu acı yı tat tı nız mı? İçi ev lat acı sıy la ya nan bir ba ba ya, da -
ha oğ lu nun ölü mü nün bi rin ci gü nün den kır kın cı gü nü ne
ka dar acı sı unut tu rul ma mak için ne ya pıl ma sı ge re kir se ya -
pıl dı. Ve bu yaş lı in sa nın kal bi bu acı ya da ya na ma dı oğ lu -
nun ya nı na git ti. Ya o an ne; da ha oğ lu nun acı sı için dey ken
ha yat ar ka da şı nı kay bet ti. Uma rım yap tı ğı nı zı be ğen miş si -
niz dir. Bu ola yı bu ra ya ge ti ren tüm in san lar uma rım da ha
baş ka can al mak gi bi bir is te ği niz yok tur. Hiç dü şün dü nüz
mü o an ne bu acı la ra na sıl da ya na cak, na sıl sa bır lı ola cak
ama na fi le, bu si zi bağ la maz ki, si zi il gi len dir mez ki. Si zin
için ki şi sel çı kar lar ön de ge lir... 

Gün ler ce tar tış tı nız yok o ha ta sı nı ka bul et sin yok, bu
özür di le sin, yok öy ley di, yok böy ley di. Ne ol du ar ka daş lar
her yer de tar tış tı nız hat ta med ya da bi le, İs ken der’i ge ri ge ti -
re bil di niz mi? Bu nun la da kal ma yıp ya nı na ba ba sı nı da
gön der di niz.

Dağ cı lık ca mi ası özür bek li yor de yip or ta lı ğı ki ne nef re -
te bu la yan ar ka daş lar İN SAN LIK ALE Mİ ŞİM Dİ SİZ DEN
ÖZÜR BEK Lİ YOR. Var sa yü re ği niz çı kıp özür di le yin. Ama
bu sa nal er kek lik ale min de de ğil tüm in san lı ğın hu zu run da
özür di le yin, di le yin ki gö re lim ne ka dar er dem li si niz.

Yap ma ya cak tı nız ar ka daş lar bir ba ba yı yık ma ya cak tı nız,
ol ma dı dağ cı ar ka daş lar, hiç ama hiç ol ma dı. İçin de ol ma -
dı ğı nız, ya şa ma dı ğı nız bir olay hak kın da yo rum lar yap tı nız.
Ben dağ cı de ği lim hep ma il’le ri ni zi ta kip et tim, hep ekip
an la yı şı, hep dağ cı lık eti ği de di niz. Eğer buy sa eti ği niz de -
ğer an la yı şı nız, hınç, kin nef ret se ben in san lı ğım dan uta nı -
rım. Eğer bu etik se, gün ler ce bu ola yı med ya da tar tı şa rak
bi ri le ri nin özür di le me si ni bek le di niz ha ta sı ol sa da ol ma sa
da. Her se fe rin de in san la rı med ya tik ol mak la suç la dı nız
ama siz yap tık la rı nız la rey ting kur ba nı ol du nuz da ha faz la
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med ya tik ol du nuz. Ve bir ba ba nın acı sı nı her gün kam çı la -
dı nız. Bra vo bu etik de di ği niz şe ye bir in sa nın ha ya tı nı sön -
dür dü bir ai le yi ya sa boğ du.

Hep gıp ta eder dim siz le re bir gün ben de bu işi öğ re nip
dağ la ra çık ma lı yım di ye ama ar tık an la dım ki ara nız dan
ba zı la rı dağ cı di ye ken di ni ay rı ca lık lı gö rüp in san lar dan üs -
tün gö rü yor, dağ cı lık ca mi ası özür bek li yor de yip ken di le ri -
ni elit bir ta ba ka ola rak lan se et ti ler, si zin kim se den üs tün
ya nı nız yok. Eğer var sa bir ha ta tüm in san lık özür bek ler.

Ve her se fe rin de bu ekip işi di yen ar ka daş lar; O za man
sağ da sol da yo rum ya pa ca ğı nı za ar ka da şı nı zın ai le si nin
acı sı nı ha fif let me si ne yar dım cı ol ma lıy dı nız. Ol ma dı bey -
ler hiç ama hiç ol ma dı ya kış ma dı si ze, ya kış ma dı eti ği ni ze.

Ve son sö züm de Sa nal Er kek lik Ale mi nin En Ba ba Yi ği -
di ne; Biz kim se yi sa vun mu yo ruz, biz AKUT’a ya pı lan eleş -
ti ri le re ce vap ve ri yo ruz. Bir ma ilin de; AKUT bi ri le ri ni sa -
vun ma ya de vam eder se da ha ço ok ba şı na şey ler ge lir di yor -
sun. Ne ler ge le cek yi ği dim an lat da bi le lim, bi zim işi miz in -
san lı ğa hiz met. İçi miz de kin, nef ret, ha set yok. Biz öğ ren ci -
yiz biz iş çi yiz, biz dok to ruz, biz sek re te riz, biz avu ka tız, biz
iş ve re niz, ara mız da her tür den in san var, biz hal kız ar ka da -
şım. Biz de ide olo ji yok, bi zim içi miz de in san sev gi si var.
Uzak tan ah kam kes me yin, bi zim ka pı mız her ke se açık,
zah met edip ge lip ça lış ma la rı mı zı ta kip edin ama ger çek
alem de sa nal er kek lik ale min de de ğil. Yok onu da ya pa mı -
yor sa nız GÖL GE ET ME YIN baş ka bir şey is te me yiz.

OL MA DI BEY LER HİÇ AMA HİÇ OL MA DI.

Yu ka rı da ki ile ti de bah se di len dağ cı lar; İs ken der’in ce na ze si -
ne ilk ula şan dağ cı Yıl maz Sev gül’e te le fon lar ede rek; “bu ada -
mın ar ka sın da dur ma ar tık, bı rak bu se fer bi ti re ce ğiz onu” di -
yen ler dir. Ola yın na sıl ol du ğu, ce na ze nin na sıl bu lun du ğuy la bi -
le il gi len me den el le ri ne ge çen fır sa tı kul lan ma ya ça lı şan ve bu
tür ya lan lar dan me det uman, ka fa la rı nı Na suh Mah ru ki ile boz -
muş bu ah lak sız dağ cı la rın kar şı sın da tek ba şı na ka lan Yıl -
maz’ın, sağ du yu lu ve di ra yet li du ru şu nun bü yük pa yı var dır bu
sü re ci at la ta bil me miz de.

İs ken der’i ki şi sel hırs la rı na mal ze me ya pa bil mek için acı lı
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bir ba ba nın fer ya dı na ku lak la rı nı tı ka ya cak ka dar in san lık la rın -
dan çık mış olan lar, Yu suf am ca yı kah re den ev lat acı sı nı bi le, sü -
ku net le ken di için de ya şa ma sı na izin ver me di ler, ta ki son ne fe -
si ni üzün tü içe ri sin de ve re ne ka dar. Uma rım hiç kim se; bir ba ba -
nın ya şa ya bi le ce ği bu en bü yük acı yı Yu suf am ca ya bu nu ya şa -
tan lar da hil, ben zer bir tec rü be ya şa mak zo run da kal maz... 

Son beş yıl da, Ağ rı Da ğı’nda kri tik ha ta lar so nu cun da Ser taç
(TÜ MER DEM) ve Tür ki ye’nin ye tiş tir di ği en de ne yim li dağ cı -
lar dan iki si, Uğur (ULU OCAK) Kır gı zis tan’da ve AKUT’un en
güç lü ta kım li der le rin den Kür şat (AV CI) De mir ka zık da ğın da,
Ala dağ lar’da bir çığ da da 4 üni ver si te öğ re ci si, geç ti ği miz yaz
ise iki İtal yan dağ cı Ağ rı Da ğı’nda ve yi ne bu yıl 2 üni ver si te
öğ ren ci si De mir ka zık Da ğı’nda ha ya tı nı kay bet ti. İs ken der’in
ka za sın da dağ cı lık uz ma nı ke si len bu sö zü mo na ga ze te ci ler, ola -
yın sor gu lan ma sı nı geç tim de kö şe le rin de ve ya prog ram la rın da,
bu dağ cı la ra rah met di le yip, ai le le ri ne baş sağ lı ğı me sa jı bi le
geç me di ler...

Bu ve ben ze ri sü reç ler ile ri de Tür ki ye’de hu ku kun, he le ba -
sın sek tö rün de ne ka dar ya vaş ve so run lu iş le di ği nin ve med ya -
nın na sıl kont rol süz ve teh li ke li bir güç ol du ğu nun ka nı tı ola rak,
ge le cek te ba sın ta ri hi ile il gi le nen le re çar pı cı ör nek ler teş kil
ede cek.
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HIN CAL ULUÇ VE SA BAH GA ZE TE Sİ

İLE YA ŞA NAN SO RUN LAR

Sa bah ga ze te si ya za rı Hın cal Uluç, 2000 yı lı ba har ay la rın da,
Fa tih Al tay lı ile sür tüş me miz de vam eder ken, ona des tek ol mak
ama cıy la be ni yer den ye re vu ran üst üs te, 11 Mart 2000, 7 Ni san
2000 ve 7 Ma yıs 2000 ta rih le rin de 3 ya zı yaz dı. Fa tih Al tay lı tek
ba şı na yet mez miş gi bi, bir de Hın cal Uluç çık tı...

11 Mart 2000 ta rih li ya zı sı nın baş lı ğı “Mah ru ki!”ydi. (Ek:
60) Bu ya zı da be ni, İs ken der’in ba ba cı ğı Yu suf am ca nın; ev la -
dı nın ölü mü nü me ta net le ve kah ra man ca ka bul len me si nin ar ka -
sı na sı ğı na rak acz için de ol mak la ve Fa tih Al tay lı’ya sal dır mak -
la suç lu yor du. Ya zı sı nın so nun da da; “Ben ce de İs ken der Iğ dır
ken di ne faz la gü ven den do ğan ih ma lin kur ba nı dır. Bu nun so -
rum lu su da ekip şe fi Na suh Mah ru ki’dir” di ye rek, tıp kı Fa tih
Al tay lı ve di ğer le ri nin yap tı ğı gi bi, na sıl ol du ğu nu bi le gör me di -
ğim ka za nın so rum lu lu ğu nu ba na yük le me ye ça lı şı yor du. Ye ri
gel miş ken dağ cı lık de ne yi mi or ta la ma sı 15 yı la yak la şan 4 ar ka -
da şın bir lik te dü zen le di ği bu tür bir tır ma nış ta ekip şe fi, li der gi -
bi kav ram la rın ve bu na bağ lı ola rak yet ki ve so rum lu luk la rın,
baş tan ak si yön de bir ka rar alın ma dı ğı tak tir de ol ma ya ca ğı nı ek -
le mek is te rim. 15 yıl lık de ne yi mi olan bi ri si nin dağ da ki ha re ket -
le ri ne kim se dur duk yer de ekip şef li ği, li der lik tas la ya maz. So -
nuç ta bu bir tur gru bu de ğil ar ka daş gru bu...

Hın cal Uluç’un 7 Ni san 2000 ta rih li ikin ci ya zı sın da bu kez
baş lık; “Mah ru ki’nin ön le ne me yen dü şü şü” ola rak da ha sal dır -
gan ca se çil miş ti. (Ek: 61) İçe ri ğin de de ay nı sert lik ve sal dır gan -
lık de vam et miş ti. Bu uzun ya zı dan bir ta kım alın tı lar la bu sü re -
ci si ze ha tır lat mak is ti yo rum; 

“Na suh Mah ru ki ön le ne me yen bir hız la dü şü yor. Bu dü şü -
şün mi ma rı da ken di si.”, “Te le viz yon la rı ya kın dan iz le yen -
ler Mah ru ki’nin şo va ve poh poh lan ma ya pek me rak lı ol du -
ğu his si nin ra hat sız lı ğı nı duy ma ya baş la dı lar. Ar dın dan Ağ -
rı Da ğı fa ci ası ya şan dı. Her ba şa rı da en öne çık ma yı ba şa -
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ran Mah ru ki, İs ken der Iğ dır’ın ölü mün de bir den ar ka plan -
da kay bol du.”, “Med ya ta ra fın dan de vam lı övül me ye alış -
mış, şı mar mış tı. Ge çen haf ta AKUT ola yı pat lak ver di.
AKUT’un ku ru cu la rın dan ve en say gın üye le rin den üçü is -
ti fa et ti.”, “İs ti fa ge rek çe le ri bel liy di. AKUT gi de rek Na suh
Mah ru ki’nin ki şi sel şov la rı nın ye ri ha li ne ge li yor du. Mah ru -
ki on la ra da ya nıt ver di; ‘İt ürür ker van yü rür.’ Ken di si ne so -
ru lar so ran ga ze te ci ye sö ven Mah ru ki, şim di, sırf ken di si ni
eleş tir dik le ri için, ya kın ça lış ma ar ka daş la rı na ‘İt’ di yor, da -
ha sı, ‘Ben ko nuş ma ya baş lar sam, her bi ri için bir sa at an la -
tı rım’ di ye aba al tın dan so pa teh di di ya pı yor du.”, “Mah ru -
ki bir kez da ha ka mu oyu nu tat min ede cek açık la ma lar ye -
ri ne ha ka re ti, teh di di ve ka ra çal ma yı ter cih et ti. Aca ba ve -
re cek ya nı tı ol ma dı ğı için mi, kı zıp kö pü rü yor ve ağ zı za ge -
le ni söy lü yor du? Bun lar spor cu yu ge çin, in san lı ğa ya kış ma -
yan şey ler di. Na suh Mah ru ki, ken di ya rat tı ğı ima jı ken di el -
le ri ile kı sa za man da yık ma yı ba şar mış tı!.. Çık tı ğı zir ve den
en hız la inen ‘Dağ cı’ oy du!.. 

Bu ya zı da dü zel ti le cek o ka dar çok yer var ki, ya zı yı baş tan
aşa ğı ye ni den yaz mak ge re kir, bu ne den le ya zı da ki ha ta la rı dü -
zelt me işi ne kal kış mı yo rum. An cak ya za rı nın ruh ha li ni an la dı -
ğı nı zı dü şü nü yo rum.

Hın cal Uluç, bel li ki Na suh Mah ru ki’yi cid di şe kil de ka fa sı na
tak mış tı o gün ler de. 7 Ma yıs 2000 ta ri hin de, dün ya nın en zor
dağ la rı nın ba şın da ge len, pro fes yo nel dağ cı lık ka ri ye ri min en bü -
yük ba şa rı sı ola rak de ğer len dir di ğim, ok si jen des tek siz ola rak
ger çek leş tir di ğim 8611 met re lik K2 Da ğı tır ma nı şı ön ce sin de
Ye şil köy’de bir bi na da yap tı ğım gös te ri tır ma nı şı ile il gi li yi ne
ba na yük len me den du ra ma dı. Bu se fer ki ya zı sı nın baş lı ğı “Şov -
men!”di. (Ek: 62) İçe ri ği yi ne ze hir zem be rek, hat ta ha ka ret do -
luy du; “Na suh Mah ru ki’yi şov men lik le suç la yan la rın sa yı sı son
za man lar da hız la ar tı yor du. ‘Şo vu öy le si ne ça lı yor ki, işi ‘AKUT
de mek ben de mek’e ka dar ge tir di’ di yor lar dı.”, “Mah ru ki, işi res -
men şov men li ğe, cam baz lı ğa dök müş. Bak tım ga ze te ler de boy
boy re sim ler. Ye şil köy’de ki bir gök de le nin düz du va rı na tır man -
mış, ta bii örüm cek adam gi bi de ğil. En ge liş miş çe lik sis tem le re
ası lı ola rak. Onu iz le yen bi na nın in şa at iş çi le ri gül müş ler; ‘ne ol -
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muş ya ni, biz her gün tır ma nı yo ruz.’ Siz her gün tır ma nı yor su -
nuz da, üç otuz pa ra ya. Hem de da ha em ni yet siz mal ze me ile.
Adı nız Na suh ol say dı, hem ma lı gö tü rür, hem de rek lam ya par,
hem de ken di rek la mı nı zı yap tı rır dı nız. Ka der utan sın!..”

Bu üçün cü ya zı ar tık bar da ğı ta şı ran son dam la ol du be nim
için ve Hın cal Uluç’u bu ta raf lı ya zı la rı için mah ke me ye ver dim.
Ben ada le te ina nı rım ve çok sa bır lı yım dır. İki bu çuk yıl so nun -
da 21 Ey lül 2002’de Sa bah ga ze te sinden 14.380.000.000 Türk
Li ra sı ma ne vi taz mi nat al dım. Bu taz mi na tın öden me si de bü -
yük so run ol du. Mah ke me ka ra rı na rağ men taz mi na tı öde me -
mek te ka rar lı olan Sa bah ga ze te si yö ne ti ci le ri, en so nun da avu -
kat la rım Hın cal Uluç’un evi ne, çi lin gir, ha ciz me mu ru ve kam -
yon la ha ci ze git ti ği za man, bu pa ra yı baş ka ça re le ri kal ma dı ğı
için öde di ler. 

O gün haf ta so nuy du (21 Ey lül 2002 Cu mar te si) ve ha ciz ko -
nu sun dan be nim de ha be rim yok tu. 2.5 yıl dır sü ren bir da va yı
do ğal ola rak gün be gün ta kip et mi yor dum. Sa bah Ga ze te si Ge -
nel Ya yın Yö net me ni Er gun Ba ba han o gün ba na cep te le fo num -
dan ula şıp; “Avu kat la rı nız şu an da Hın cal Uluç’un evi ne, o ev -
de yok ken ha ciz me mur la rı ile gel miş ler ve eğer eve gi rer ler se
yö ne ti ci ola rak ben çok zor du rum da ka lı rım. Lüt fen avu kat la rı -
nız la ko nu şun ve ha ciz iş le mi ni dur du run, biz bu pa ra yı Pa zar -
te si gü nü öde ye ce ğiz.” de di. Ken di si ne bu nun ki şi sel bir şey ol -
ma dı ğı nı, ama Hın cal Uluç’un Sa bah ga ze te sinde sa hip ol du ğu
kö şe yi ba na kar şı bir si lah ola rak kul lan dı ğı nı ve üs tüs te 3 ya zı -
nın da iyi ni yet le bağ da şır hiç bir ta ra fı ol ma dı ğı nı ifa de et tim.
Hın cal Uluç’un evi ne gi ri lip eş ya la rı nın ha ciz edil me si nin be -
nim de as la is te me ye ce ğim bir şey ol du ğu nu, eğer ba na Pa zar te -
si gü nü taz mi na tın öden me si ko nu sun da söz ve rir se, bu ha zi ci
dur dur mak için avu kat la rım la ko nu şa ca ğı mı söy le dim. So nuç ta
ha ci zi yap ma dık, Sa bah Ga ze te si, bö lü mün so nun da ki ic ra tu ta -
na ğın da da gö re ce ği niz gi bi Er gun Ba ba han’ın im za sıy la o gün
sa at 18:45’te taz mi na tı öde di ve me se le ka pan dı. (Ek: 63) Da ha
doğ ru su ben öy le zan net tim. On dan son ra çok da ha zor bir sü reç
baş la dı be nim için. 

Bu ara da mah ke me yi açar ken ka rar ver di ğim gi bi bu pa ra nın
kesintilerden sonra kalanının ya rı sı nı fay da lı ola cak bir ye re,
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107. Top çu Alay Ko mu tan lı ğı’nın Si ve rek’te ona rı mı nı ger çek -
leş tir di ği Küp te pe kö yü İl köğ re tim oku lu na ba ğış la dım. Kur may
Baş ka nı Kur may Al bay Mu rat Kay han ta ra fın dan şah sı ma sü -
reç le il gi li ulaş tı rı lan bel ge le ri bu bö lü mün so nun da gö re bi lir si -
niz. (Ek: 64) Di ğer ya rı sı ile de, 2003-2004 yıl la rın da de vam et -
ti ğim 55. Dö nem Mil li Gü ven lik Aka de mi si eği tim öğ re tim pro-
g ra mı için An ka ra’da kal dı ğım mo bil ya lı evin ki ra sı nı öde dim.
So nuç ta pa ra iyi yer ler de, iyi amaç lar için kul la nıl dı. 

An cak Sa bah ga ze te si yö ne ti ci le ri bu olay dan o ka dar öf ke -
len miş ol ma lı lar ki, Sa bah ga ze te sinde yi ne utanç ve ri ci bir ha -
ber çık tı hak kım da. Ne te sa düf tür ki, taz mi na tı öde dik le ri ta ri hin
haf ta sın da, 26 Ey lül 2002’de ba na öy le bir yer ayır mış lar ki ga -
ze te de, o ka dar ye ri pa ray la sa tın ala maz sı nız. AKUT’tan di sip -
lin su çuy la uzak laş tı rı lan (o ta rih ten 19 ay ve 7 ay ön ce) ve is ti -
fa eden le ri (yi ne o ta rih ten 5.5 yıl ön ce) bi ra ra ya ge ti re rek, bi ze
bu id di ala rın kar şı ce va bı nı bi le sor ma ya ge rek duy ma dan akıl
al maz id di alar or ta ya at tı lar. (Ek: 65) Ne as lın da o ka dar iyi dağ -
cı ol ma dı ğım, ne mal be ya nı ve rip ver me di ğim, ne AKUT’tan
rant sağ la dı ğım, ne dik ta tör lü ğüm, ne AKUT’ta ki yö ne tim kad -
ro su nun ba na olan ta par ca sı na bağ lı lı ğı, ne ben cil li ğim, ne ken -
di mi be ğen miş li ğim, ne AKUT’un as lın da NA KUT ol du ğu, ne
AKUT’ta ar tık hiç eği tim ya pıl ma dı ğı, be nim hak kım da “ha ka -
ret, gö re vi kö tü ye kul lan ma ve ev rak ta sah te ci lik” id di ala rıy la
Şiş li Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’na suç du yu ru sun da bu lu nul du ğu,
öy le ki, val la hi okur ken ga ze te adı na biz utan dık. 

Hu ku kun üstünlüğüne inan cı nı yi tir me yen çağ daş in san lar
ola rak, biz el bet te ki kin gü de rek, fev ri dav ra na rak duy gu la rı mız -
la ha re ket ede me yiz. Kar şı mız da ki han gi se vi ye ye iner se in sin,
biz her za man hu kuk ve ah lak ku ral la rı içe ri sin de çö züm ara rız,
bu hu kuk ne ka dar ya vaş, so run lu ve geç iş ler le iş le sin. Bu se fer
AKUT, Sa bah ga ze te sini bu baş tan so na ya lan ha ber yü zün den
mah ke me ye ver di. Söz ko nu su ha ber den do la yı, Ba sın Kon se yi de
dev re ye gir di. Sa bah Ga ze te si’nde, ola yın doğ ru su nu an la tan bi -
zim met ni mi zi ya yın lat mak için yıl lar dır mah ke me ler le uğ ra şı yo -
ruz, hu ku kun üs tün lü ğü ne olan inan cı mı zı her şe ye rağ men yi tir -
me den...

Bu ha ber le il gi li hu ku ki sü reç 5 yıl dır ta mam la na ma dı ğı için

❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 367



ya yın lat ma yı be ce re me di ği miz dü zelt me met ni ni de siz le pay -
laş mak is ti yo rum. 

SA BAH GA ZE TE Sİ İÇİN DÜ ZELT ME MET Nİ

Ta ma men Ana ya sa mı za, Der nek ler Ka nu nu na ve Tü zü ğü -
mü ze uy gun bir şe kil de iş le yen ve her de net le me son ra sın -
da bu du rum Der nek ler Ma sa sı ta ra fın dan tes pit edi len der -
ne ği miz, de mok ra tik iş le yi şin den hiç bir za man ta viz ver -
me miş tir. Üze rin de bü tün Türk Ulu su nun hak kı ol du ğu na
ina nan, so rum lu luk sa hi bi bir si vil top lum ör gü tü ola rak ak -
si ta ra fı mız dan dü şü nü le mez bi le, hal böy le iken, “AKUT,
NA KUT ol du” alt baş lı ğı ile ya ra tıl ma ya ça lı şı lan son de re -
ce onur kı rı cı ve hak sız du ru mun, her bi ri ken di ka ri ye rin -
de be lir li bir se vi ye ye ulaş mış üye ve gö nül lü le ri mi zi de rin -
den ya ra la dı ğı nı bil me ni zi is te riz. Der nek yö ne tim an la yı şı -
nı ve der ne ği miz için yap tık la rı nı doğ ru bul du ğu muz ve bu
ne den le des tek ol du ğu muz baş ka nı mı za olan sev gi, say gı
ve sem pa ti mi zi, biz le ri hi çe sa yar ca sı na ve bu ka dar aşa ğı -
lar ca sı na vur gu la ma nız hak kın da her han gi bir yo rum yap -
mak is te mi yo ruz. 

“Na suh Mah ru ki is mi ni AKUT’un önü ne çı kar dı” alt
baş lı ğı nın da han gi kay nak la ra ve bil gi ye da ya nı la rak ya pıl -
dı ğı nı an la ya mı yo ruz. Tak dir eder si niz ki AKUT ai le si ola -
rak, der ne ği miz için de ki ya şa nan la rı her kes ten da ha iyi ve
ya kın ola rak ta kip et mek te yiz ve bu gü ne dek si zin bu id di -
anı zı ina nı lır kı la bi le cek hiç bir göz le mi miz ol ma dı. Yu ka rı -
da ki dek la ras yon da bu se bep le ta ra fı mız dan im za al tı na
alın mış tır.

SA BAH ga ze te si nin, İs tan bul Be le di ye si ve JI CA’nın or -
tak ra po ru son ra sın da AKUT’ta ne gi bi ha zır lık lar ol du ğu nu
araş tır dı ğı ön ya zı sı üze ri ne ku ru lan bu ha be rin, ne ya zık ki
ob jek tif ol ma im kâ nı ol ma yan yan lış kay nak lar dan araş tı rıl -
dı ğı nı gö rü yo ruz. Çün kü söz ko nu su araş tır ma ne Yö ne tim
Ku ru lu üye le ri ne, ne De net le me Ku ru lu üye le ri ne, ne Di sip -
lin Ku ru lu üye le ri ne, ne 6 Ana Bi rim baş kan la rı mı za, ne 25
ka dar Alt Bi rim baş kan la rı mı za, ne de der ne ği miz de ak tif
ça lı şan her han gi bir üye mi ze da nı şıl ma dan ger çek leş ti ril -
miş ve ka le me alın mış tır. Kay nak ola rak kul la nı lan ki şi ler -
den Semra B. Di sip lin Ku ru lu muz ta ra fın dan hak kın da ya -
pı lan in ce le me so nu cun da, Di sip lin ve Etik De ğer le ri mi zin
6. mad de si ne gö re; “Bir baş ka üye hak kın da mes net siz, is -
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pat sız, ren ci de edi ci, ka ra la yı cı, kü çük dü şü rü cü ko nuş ma -
lar yap mak, suç la mak, if ti ra at mak, sa taş mak, ta ciz ya da
teh dit et mek, küf ret mek, ya lan söy le ye rek zor du rum da bı -
rak mak.” suç lu bu lun muş ve Yö ne tim Ku ru lu’nun oy bir li ği
ka ra rı ile, bun dan 19 ay ön ce uzak laş tı rıl mış tır. 

An la şı la maz bir se bep le, ha be ri niz de ger çek le hiç ala ka sı
ol ma dı ğı hal de, AKUT’un 7 ku ru cu üye sin den bi ri ola rak lan -
se edi len hat ta “ken di kur du ğu der nek le mü ca de le si iba re si”
bu lu nan Sarp Y. ise, Di sip lin Ku ru lu muz ta ra fın dan hak kın da
ya pı lan in ce le me so nu cun da, Di sip lin ve Etik De ğer le ri mi zin;
Dü rüst lük ve Gü ve ni lir lik il ke si, Açık lık il ke si ve 2. 6. ve 7.
mad de le ri ne gö re suç lu bu lu na rak, Yö ne tim Ku ru lu’nun oy -
bir li ği ka ra rı ile bun dan 7 ay ön ce uzak laş tı rıl mış tır. 

Üçün cü kay nak ki şi ola rak gös te ri len Alper S. ise, AKUT
der ne ğin den bun dan 5.5 yıl ön ce, der nek ku rul duk tan 9 ay
son ra, te me lin de ken di si nin ka yak çı la rı kur tar mak için ha -
ya tı nı teh li ke ye at mak is te me me si ve AKUT’un sa de ce dağ -
cı la rı kur tar ma ya yö ne lik bir ya pı ola rak kal ma sı nı is te me si
olan bir ta kım fi kir ay rı lık la rı so nu cun da, Şu bat 1997 ta ri -
hin de is ti fa et miş ve o ta rih ten son ra da AKUT’la hiç bir
bağ lan tı sı kal ma mış bir ki şi dir. Gö rül dü ğü üze re bu ki şi le -
rin hiç bi ri AKUT hak kın da sağ lık lı, doğ ru ve gün cel bil gi yi
ve re bi le cek du rum da de ğil dir. Der ne ği mi zin dep re me ha -
zır lık la rı nı in ce le mek is te yen SA BAH ga ze te si nin, ken di si -
ne kay nak ola rak bu ki şi le ri na sıl ve han gi amaç la seç ti ği ni
an la ya mı yo ruz. 

“17 Ağus tos dep re mi son ra sı Ulus la ra ra sı stan dart -
ta hiç bir eği tim prog ra mı uy gu lan ma dı –der nek üye le -
ri nin % 95’i bı ra kın ara ma kur tar ma kurs la rı nı, da ha
stan dar ta uy gun te mel ilk yar dım eği ti mi da hi al ma dı”
id di ası nı, Di sip lin su çuy la uzak laş tı rıl mış da hi ol sa, es ki bir
üye ola rak AKUT’un eği tim ko nu sun da ne ka dar et kin ça -
lış tı ğı nı bi len Sarp Y.’nin id dia et me si de bi zim için haz met -
me si çok güç bir du rum dur. 

AKUT FE MA (Fe de ral Emer gency Ma na ge ment Agency)
Ame ri kan Fe de ral Afet Yö ne tim Bi ri mi ile iş bir li ği için de
olup bu ör güt ten yet ki li ser ti fi ka al mış üye le ri miz ile bu gü -
ne ka dar AKUT için de ve AKUT dı şın da Ka mu/As ker/Özel
sek tör ol mak üze re yak la şık Beş yüz ki şi ye 70’er sa at lik
kurs lar so nu cun da TAMT (Top lum Afet Mü da ha le Ta kı mı)
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ser ti fi ka sı ver miş tir ve Sarp Y. de bun lar dan bi ri dir. 

Bu na ila ve ola rak şu an da 42. Eği tim Dö ne mi nin için de
bu lu nan Eği tim Bi ri mi miz ka na lıy la, mis yo nu muz ge re ği
bil gi le ri mi zi Ha va Harp Oku lu’nun per so ne liy le (İs tan bul),
Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lı ğı – Jan dar ma Di ki me vi Bir li ği
per so ne li (İs tan bul), Jan dar ma Ala yı Vak fı Ara ma Kur tar ma
Bi ri miy le (To kat), Jan dar ma Ko man do Ta bu ruy la (Nev şe hir),
Em ni yet Mü dür lü ğü Özel Ha re kat Da ire Baş kan lı ğı per so -
ne liy le (An tal ya), Po lis Teş ki la tı nın ope ras yon tim le riy le (İs -
tan bul), Si vil Sa vun ma Teş ki la tı nın ekip le riy le (İs tan bul, Gi -
re sun), Be le di ye le rin per so nel le riy le (Ba kır köy, Ka dı köy,
Üs kü dar), Bo ğa zi çi Üni ver si te si ile ve da ha pek çok res mi
ve si vil ku rum ve ku ru lu şun ça lı şan la rıy la pay laş tık, ay rı ca
yüz ler ce ku rum ve ku ru lu şa se mi ner ler ver dik ve ver me ye
de vam edi yo ruz.

AKUT’ta dik ta yö ne ti mi ku rul du ğu id di ası, biz üye ve
gö nül lü le ri de rin den ya ra la yan bir baş ka ger çek dı şı be yan -
dır. Biz ler, Yö ne tim Ku ru lu mu zu, AKUT’u en iyi tem sil ede -
ce ği ne inan dı ğı mız ekip ola rak, Der nek ler Ma sa sı Ko mi se -
ri’nin gö ze ti min de, ta ma men de mok ra tik ve ka pa lı oy la ma
so nu cun da oy la rı mız la be lir le miş ken ve ge re kir se bu du ru -
mu de ğiş tir me gü cü ne de yi ne de mok ra si ge re ği sa hip ken,
san ki bir ko yun sü rü süy mü şüz, dik ta tör le rin aciz kul la rıy -
mı şız gi bi lan se edil me miz den bü yük bir ra hat sız lık du yu -
yo ruz. 

Alper S.’nin or ta ya at tı ğı; “Mah ru ki ve ar ka daş la rı mal
be ya nın da bu lu nur mu?” alt baş lı ğı hak kın da da sa vun ma
yap mak tan utanç du yu yo ruz. Der nek ler Ka nu nu’na gö re,
der nek yö ne ti ci le ri el bet te ki mal be ya nın da bu lu nur lar.
AKUT da bir der nek ol du ğu na gö re bu iş lem de ek sik siz ye -
ri ne ge ti ril miş tir. Bu ka dar ba sit ce va bı olan bir so ru yu bü -
yük bir baş lık ola rak koy ma nı zın ve AKUT ai le si ola rak he -
pi mi zi şa ibe al tı na sok ma nı zın ge rek çe le ri ni an la mak ta
güç lük çe ki yo ruz. 

Bun dan son ra ta ma men kar şı lık sız ola rak gö nül lü lük il -
ke siy le bağ lan dı ğı mız der ne ği miz hak kın da ben ze ri ger çek
dı şı ha ber le rin ya yın lan ma ma sı di le ğiy le...

Dü rüst lük le, onur la, ah lak la, ga ze te ci so rum lu lu ğuy la hiç bir
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şe kil de ör tüş tü re me di ği miz, AKUT’a ve baş ka nı ola rak ba na
kar şı sür dü rü len kam pan ya ya kar şı, AKUT Ai le si yi ne zor za -
man lar da ol du ğu gi bi bir bi ri ne ke net len di ve AKUT’un ger çek
sa hi bi olan bu ço cuk lar, 7 Ekim 2002 ta ri hin de tek tek im za la -
dık la rı (Yö ne tim ve Di sip lin Ku ru lu üye le ri ha riç ola rak) bir
Dek la ras yon ya yın la dı lar. Bu nu yap mak zo run da kal ma mı zın
ca nı mı zı ne ka dar acıt tı ğı nı his set ti ği ni ze emi nim. Ken di ha ya -
tı mı zı ris ke ata rak, ora dan ora ya koş tu ra rak can kur tar ma ya, va -
ta nı mı za hiz met et me ye ça lı şan bir grup gö nül lü gen cin inan dı -
ğı de ğer le re ve doğ ru la ra bu ka dar fü tur suz ca ve dü şün ce siz ce,
en acı sı da ne re dey se ki şi sel leş miş bir hırs, kin, kıs kanç lık ve öf -
ke den kay nak la nan, baş ka hiç bir da ya na ğı ve ge rek çe si ol ma yan
bir çı kış la sal dı rıl ma sı nın, gö nül lü le ri miz ara sın da ya rat tı ğı kır -
gın lı ğı, ha yal kı rık lı ğı nı, üzün tü yü lüt fen kü çüm se me yin. Biz ler
yap tı ğı mız hiz met için kar şı lık bek le mi yo ruz, 700’den faz la can
kur tar mış bir ekip ola rak, can kur tar ma nın kar şı lı ğı nı öde ye bi le -
cek her han gi bir in sa ni be del ol du ğu nu dü şün mü yo ruz. Biz ler
yap tı ğı mız şe yin doğ ru lu ğu na olan inan cı mız la yor gun lu ğu mu -
zu unu tu yor, ma ne vi hu zu ru mu zu ken di içi miz de ya şı yo ruz. 

Bu nu bi le bi ze çok gör dü ler...

AKUT gö nül lü le ri nin ha zır la dı ğı dek la ras yo nu da siz ler le
pay laş mak is ti yo rum;

07.10.2002

AKUT BA SIN BÜL TE Nİ 

KO NU: AKUT Üye ve Gö nül lü le ri nin dek la ras yo nu

AKUT ARA MA KUR TAR MA DER NE Ğİ ola rak 1996
yı lın dan bu ya na “dü rüst lük, gö nül lü lük, gü ve ni lir lik,
kar şı lık sız yar dım se ver lik ve in san ha ya tı na de ğer ver -
mek” de ğer le ri üze ri ne kur du ğu muz dağ ve di ğer do ğa
ka za la rı, do ğal afet ler ve yet kin ol du ğu muz tüm ko şul -
lar da ara ma ve kur tar ma yap mak ve bu ko nu lar la il gi -
li top lu mu bil gi len dir mek mis yo nu nu bü tün gü cü müz -
le sür dü rü yo ruz. 

Son dö nem ler de ba sın da hak kı mız da çı kan, bi zi çok
ya ra la yan ve üzen id di ala ra kar şı Yö ne tim Ku ru lu ve
Di sip lin Ku ru lu mu zun ka rar la rı nı onay la dı ğı mı zı ve
her za man yan la rın da ol du ğu mu zu gös ter mek adı na,
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ek te ki 160 im za lı dek la ras yo nu siz de ğer li ba sın men -
sup la rı nın dik kat le ri ne su nu yo ruz. 

Dek la ras yon
Her za man yi ne le di ği miz gi bi; “Dağ ve di ğer do ğa ka za -

la rı, afet ler ve yet kin ol du ğu tüm ko şul lar da, eği tim li, di sip lin -
li, stan dart la rı yük sek ekip le ri ile gö nül lü ola rak ara ma kur tar -
ma ya pan ve top lu mu bil gi len di ren bir si vil top lum ku ru lu şu
ol mak” AKUT’un mis yo nu dur. AKUT, bu mis yo nu DÜ RÜST -
LÜK, GÖ NÜL LÜ LÜK, GÜ VE Nİ LİR LİK, KAR ŞI LIK SIZ YAR -
DIM SE VER LİK, İN SAN HA YA TI NA DE ĞER VER MEK gi bi
olum lu in sa ni de ğer le ri il ke edi ne rek ye ri ne ge ti rir. 

Bir avuç in san la baş la yan, yü rü dü ğü yol da ni te lik li bü yü -
me yi he def le yen, ku rum laş ma sü re ci ni ne re dey se ta mam la -
mış bir si vil top lum ku ru mu nun üye le ri ola rak tek bek len ti miz,
kar şı lık sız in san ha ya tı kur tar mak ve bun dan du ya ca ğı mız ma -
ne vi tat min dir. Top lu mun ih ti yaç duy du ğu bir alan da, doğ ru
za man da, doğ ru ya pıy la or ta ya çık tı ğı mız için hem top lum,
hem de res mi / si vil bir çok ku rum ta ra fın dan be nim sen dik. Ül -
ke nin en göz de si vil top lum ku ru mu ol duk.

Bi zi onur lan dı ran bu hak edil miş sem pa ti, yü rü dü ğü müz
yol da inan cı mı zı ve ça ba la rı mı zı kam çı la dı ama ne ya zık ki
bir sü re son ra mey ve ve ren ağa cın taş lan ma sı ör ne ği, olum suz
tep ki ler de çık ma ya baş la dı. Ay ni ve nak di gir di / çık tı la rın
kay dı nı ek sik siz tu tan ve bu bil gi le ri pro fes yo nel ku rum la ra
de net le ten ve her ke se açık tu tan AKUT, is te yen her ke sin bu
ka yıt la rı gö re bi le ce ği ni be yan et miş tir. Bu nun ya nın da, eğit -
men ve sek re ter ya gi bi gö rev ler de ki, bir kaç ar ka da şın ma aşı
dı şın da yö ne tim ku ru lu üye le ri de da hil, hiç bir AKUT’lu nun
ge lir te min et me me si ve bü tün ka yıt la rı mı zın de fa lar ca de ne -
tim den ge çi ril me si ne rağ men, AKUT ge lir ve gi der le ri ile il gi li
ve di ğer ya pı lan spe kü las yon lar bi le bi zi asıl üzen ko nu lar ol -
ma mak ta dır.

An cak ne ya zık ki, ki şi lik ça tış ma sı ola rak ad lan dı ra bi le -
ce ği miz prob lem ler ya şa ya rak AKUT’tan ay rıl mış, ih raç edil -
miş ve ya ak tif po zis yo nu nu kay bet miş es ki üye / üye ar ka daş -
la rın ken di ger çek lik le ri ne yan daş bul ma kay gı sı so run la rın
ana kay na ğı ol muş, AKUT’a za rar ve re rek biz le ri üz müş tür.

Söz ko nu su ar ka daş lar, ba zı çev re ler de gir dik le ri di ya log -
lar ya da hu kuk sal sü reç ler le il gi li ola rak biz le re ve ka mu -
oyu na çar pı tıl mış, ger çek dı şı fi kir ler yan sıt mış lar dır. So nu na
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ka dar ar ka sın da ol du ğu muz AKUT Baş ka nı Na suh Mah ru ki
da hil Yö ne tim ve Di sip lin Ku ru lu Üye le ri ne ve ril me ye ça lı şı -
lan za rar, da ha çok AKUT’un ku rum sal kim li ği ni ze de le mek -
te dir. Söz ko nu su ar ka daş lar, AKUT gi bi Tür ki ye’nin ulus la ra -
ra sı alan da da se si ni du yu ran, ken di ala nın da ilk ve ön cü bir
si vil top lum ku ru mu na ver dik le ri za ra rı gö re me mek te dir ler.
3-5 ki şi ile ça tış tık la rı nı sa nır ken, bu ki şi le rin ge nel ku rul lar -
da AKUT LU LAR ta ra fın dan ezi ci ço ğun luk ile se çil di ği ni ve
ar ka la rın da ki gü ven ve des te ğin hâ lâ sür mek te ol du ğu nu
unut mak ta dır lar. AKUT’un ku rum sal kim li ği ile ken di ni öz -
deş leş tir miş üye ve gö nül lü le ri ni yok sa ya rak çok tan kay bet -
tik le ri hak sız mü ca de le le riy le AKUT’a cid di za rar lar ve rir -
ken, bir yan dan da AKUT ai le si ni dü şün ce siz ce kar şı la rı na
al mak ta dır lar. 

İni si ya tif kul lan ma alış kan lık ve be ce ri si ne sa hip olan üye
ve gö nül lü ler ola rak ses siz kal ma ne de ni miz an la şı la ma mış -
tır. Biz ler Yö ne tim Ku ru lu üye le ri da hil AKUT’un mis yo nu na,
di sip lin ve etik de ğer le ri ne uy gun dav ra nan bü tün ar ka daş -
lar la ke net len miş, tek bir ‘YAR DIM ELİ’yiz. AKUT’u ta nı yan,
olay la ra ob jek tif ba ka bi len her ke sin ya nı mız da ol du ğu nun
bi lin ci ile bu onur lu ku ru mu, hak sız sal dı rı ve ben ze ri yıp rat -
ma kam pan ya la rın dan so nu na ka dar ko ru ya ca ğı mı zı be yan
ede riz. AKUT, bu ül ke in sa nı nın yü re ğin de ki acı ve umut tan,
göz pı nar la rın da ki üzün tü ve se vinç yaş la rın dan doğ du, ye -
şer di. Bu nu, unut ma dık, unut ma ya ca ğız, unut tur ma ya ca ğız,
yo lu muz da yü rü me ye de vam ede ce ğiz.
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Bir bi ri ar dı na ge li şen bü tün bu an lam sız ça tış ma lar sı ra sın da
en bü yük kor kum; he men he men ha ya tım bo yun ca hiç yi tir me -
di ğim so ğuk kan lı lı ğı mı ve kont ro lü mü bir nok ta da kay be dip,
kar şım da ki le re ben ze mek ol muş tu. Ne ya lan söy le ye yim; bu
adam la rı bir ak şa müs tü ofis le rin de teker teker zi ya ret et mek bi -
le ak lım dan geç ti... Ni etzsc he’nin bir sö zü var; “Ca na var lar la
dö vü şen ler dik kat et me li dir ki, ken di le ri de bir ca na va ra dö nüş -
me sin.” Na sıl ol sa ka za na ca ğım bu dö vü şü, kar şım da ki le rin iğ -
renç li ği ne ve se vi ye siz li ği ne düş me den ve on la ra ben ze me den
sür dür mek için aza mi gay ret sar fet mem ge rek ti. Bu ko nu da en
bü yük des te ği de, dost la rı mın ya nı sı ra, hiç ta nış ma dı ğım, hiç
gör me di ğim, ama he men her gün çe şit li ve si le ler le me saj lar yol -
la yan duyarlı yurttaşlardan al dım. Sizlerden ge len son de re ce iç -
ten ve nes nel yo rum lar sa ye sin de ken di mi da ha ko lay kont rol
ede bil dim ve ney se ki zor da ol sa, öf ke len me den, sa bır la, me de -
ni yet sı nır la rı için de ida re ede bil dim. Birçoğunuzun iletilerine
cevap veremediğimin farkındayım, ancak hepsini okuduğumu
ve arşivimde tuttuğumu bilmenizi isterim. On la ra bu ra dan bir
kez da ha te şek kür et mek is ti yo rum. İyi ki var dı nız, iyi ki var sı -
nız...

1995 yı lın da 27 ya şın day ken, hem ken di adı ma hem de Türk
dağ cı lı ğı adı na, o gü ne dek ya pıl mış en üst dü zey dağ cı lık pro -
je si için Eve rest Da ğı’na gi der ken, Frank furt Ha va ala nı’nda yal -
nız kal dı ğım da gün lü ğü mün ilk say fa sı na ken di me bir mek tup
yaz mış tım. O mek tu bun so nun da da ken di me bir öğüt ver dim; 

Tır ma nış ta iş ler kö tü gi der se, en iyi yap tı ğın şe yi yap; da -
yan, sab ret, di ren, ko şul lar ne ka dar ağır olur sa ol sun, yap -
man ge re ken tek şey da yan mak ve ya şa ma sı kı sı kı sa rıl -
mak, za man na sıl ol sa çe kip çı ka ra cak tır se ni ora dan. 

Tan rı’ya gü ven, Kar ma’na gü ven, ken di ne gü ven. 

Es ki le rin de di ği gi bi; Qui pa ti tur, vin cit. (He) who en du -
res, wins

(Kim ki da ya nır, ka za nır) 

Yıl lar son ra, adil ve eşit ko şul lar da ol ma yan bu mü ca de le yi
ve rir ken, bu öğü dü bir kez da ha ken di me ha tır lat mam ge rek ti...
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O gün den son ra bel ki dik ka ti ni zi çek miş tir; Sa bah ga ze te si,
Na suh Mah ru ki’nin ve AKUT’un adı nı ne re dey se hiç bir za man
say fa la rın da ge çir mez ol du. Be nim ko num la doğ ru dan il gi li ko -
nu lar da bi le; Eve rest ve ya K2 da ğı gi bi tır ma nış ha ber le rin de bi -
le adı mı an maz ol du lar, AKUT’un ba şa rı lı ara ma kur tar ma gö -
rev le rin den bi le bah set me di ler. Bu du ru mun 2006’nın son çey -
re ğin de de ğiş me eği li min de ol du ğu nu, son za man lar da da ar tık
de ğiş ti ği ni ek le mek is te rim. Her ne ka dar dü zelt me met ni ni hâ -
lâ ya yın la ta ma dıy sak da, en azın dan ar tık gö rün mez de ği liz Sa -
bah ga ze te si ta ra fın dan. 

Ucuz ve ba sit ki şi sel se bep ler yü zün den, Tür ki ye’nin et kin
ve güç lü med ya grup la rıy la kav ga lı ol mak, on lar ta ra fın dan gö -
rün mez ol mak, tah min eder si niz ki en son is te ye ce ği miz şey.
An cak hak lı lı ğı mı zı so nu na ka dar ve her şart ta sa vun mak da ata -
la rı mız dan al dı ğı mız bir mi ras. 

Ge re kir se yü re ği mi zin ka nı nı içe riz ama kim se ye bo yun eğ -
me yiz…

AKUT’A KİM LER, 

NE DEN SAL DI RI YOR

AKUT’a ve şah sı ma yıl lar içe ri sin de pro fes yo nel ce kur gu lan mış
ör güt lü sün den tu tun da en ca hil bi rey se li ne ka dar ya pı lan sa yı -
sız sal dı rı yı ob jek tif bir göz le de ğer len dir me ye ça lış tı ğım da,
bun la rı ken dim ce şu şe kil de ayı ra bi li yo rum; 

1. Ken din ce iyi ni yet li ve dev le ti ko ru ma gü dü süy le ama yü zey -
sel bir ba kış açı sıy la olay la rı al gı la ma ka pa si te si ne sa hip
olan, as lın da ül ke le ri ni de rin den se ven an cak sağlıklı ve
doğru bilgi eksiklikleri ne de niy le sık lık la yan lış yo rum lar ya -
pan kit le ta ra fın dan ya pı lan lar. Bu in san lar, olay da bir hak lı -
lık-hak sız lık olup ol ma dı ğıy la hiç bir şe kil de il gi len mi yor lar
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ve ta ma men yı kı cı kur gu lar la ve “dev le ti mi zi za yıf gös ter -
me ye kal ka nı eze riz” dü şün ce siy le ha re ket edi yor lar. Ba zen
ha ya ta o ka dar yü zey sel ba kı yor lar ki, ka lıp cüm le ler ve slo -
gan lar la ha re ket et me nin öte si ne ge çe mi yor lar. 

As lın da gö zü ka ra, ce sur ve ço ğu za man da iyi in san lar ol ma -
la rı na ve ge rek ti ğin de ger çek ten de en bü yük fe da kâr lık la rı
ya pa bi le cek ka pa si te de ol ma la rı na rağ men, ko nu la ra yü zey -
sel bak ma la rın dan kay nak la nan ko lay kış kır tı la bi lir lik le ri ve
kul la nı la bi lir lik le ri ne de niy le ek sik ve ye ter siz bir va tan se ver
tab lo su çi zi yor lar. En önem li si de sü rek li öne sür dük le ri ve
her or tam da sa hip çık tık la rı, mem le ke tin yıl maz sa vu nu cu su
du ruş la rın da ver dik le ri gö rün tü ve yo rum lar la, en az on lar
ka dar yi ğit ama da ha bi linç li ve eği tim li va tan se ver in san la -
rı mı zın dol dur ma sı ge re ken boş lu ğun hep ek sik kal ma sı na
se bep olu yor lar. Çok geç ol ma dan şu nun far kı na var ma la rı
ge re ki yor; bu Va ta nın he pi mi ze ih ti ya cı var. On la ra söy le ye -
ce ğim şey; “Va tan sev gi si kim se nin te ke lin de de ğil dir. Bu
Va ta nı sev mek için si zin le ay nı sı ra lar da otur muş ol ma mı za
ve ya ay nı ma hal le den, ay nı top lan tı lar dan gel me mi ze ge rek
yok. Baş ka la rı da en az si zin ka dar, hat ta bel ki de da ha faz la
bu Va ta nı se ve bi lir. Türk lük na sıl kim se nin te ke lin de de ğil -
se, Va tan sev gi si de de ğil dir, sev di ği ni zi zan ne der ken za rar
ve ri yor su nuz.” 

2. Dev let ku rum la rı içe ri sin de, hem de ço ğu za man et ki li po zis -
yon lar da olan, an cak dev le ti ko ru mak tan an la dık la rı tek şey;
dış mih rak la rın eli ne koz ver me mek adı na dev le tin her tür lü
za fi ye ti nin sü rek li ört bas edil me si ge rek ti ği ne ina nan lar. Ge -
li şen ve de ği şen dün ya ya ayak uy du ra bil mek için ola sı za fi -
yet le rin ve ek sik lik le rin, ya ni ge le cek te po tan si yel bir teh dit
ola rak kar şı mı za çı ka bi le cek her tür lü açı ğı mı zın iyi leş ti ril -
me si ni ve dü zen li öze leş ti ri ya pa rak sü rek li ola rak ek sik le ri
gi de ri len ve her ge çen gün da ha iyi ve da ha sağ lık lı bir dev -
let mo de li ne iler le yi şi sa vun mak ye ri ne, bun la rı giz le me yi
ter cih eden, ne ya zık ki gü nü müz ih ti yaç la rı nı kar şı la mak tan
çok uzak olan bir an la yı şa sa hip ler. As lın da tüm dar gö rüş lü -
lük le ri ne rağ men bu in san la rın da iyi ni ye tin den bir şüp hem
yok. Ama 21. yüz yı lı o ka dar yan lış oku yor lar ki, ken di ka -
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fa la rın da ki dev let mo de li ni ger çek dün ya da ge liş tir mek ve
iyi leş tir mek ye ri ne, mü da ha le ede bil me ka pa si te si ne sa hip
ol duk la rı ile ti şim im kân la rı ile sa nal or tam da iyi gös ter me yi
da ha doğ ru bu lu yor lar. Bu ka fa da ki ler, gö nül lü ve kar şı lık sız
ça ba la rı mı zın dev le ti za yıf gös ter di ği ni dü şü ne rek yıl lar ca
bi ze düş man mı şız gi bi dav ran dı lar. Bu in san la ra söy le ye ce -
ğim şey ise; “Bu dav ra nış bi çi mi niz le sev di ği niz dev le te as -
lın da za rar ve ri yor su nuz ve ge le cek te kar şı la şa bi le ce ği sı kın -
tı lar kar şı sın da eli ni za yıf la tı yor su nuz. Bu has ta lık lı an la yı şı
de ğiş tir mek zo run da sı nız. Bu va ta nın he pi mi ze ih ti ya cı var,
si ze ora da, bi ze bu ra da...” 

3. Ta ma men aşa ğı lık komp lek siy le ve her ke sin tak dir et ti ği bir
şe ye bir kulp bul ma ih ti ya cı ve al tın da mut la ka bir baş ka he -
sap var dır dü şün ce si ile ha re ket eden ler. Bu tür in san lar ne
ya zık ki ül ke miz de azın lık ta de ğil. Ken di le ri nin as la ba şa ra -
ma ya ca ğı, hat ta ha yal bi le ede me ye ce ği bir şe yi bir baş ka sı
yap tı ğı za man, giz li bir aşa ğı lık komp lek si ya şa ma la rı nı, zi -
hin sel şart lan ma la rı ge re ği ne ya zık ki en gel le ye mi yor lar. Dı -
şa vu rum la rı ise, ya pı lan iyi işe ve onu ya pan la ra der hal bir
kulp tak mak olu yor. Bir ta kım iş le ri ba şa ran in san la rın ve
yap tık la rı iş le rin ger çek te o ka dar iyi ol ma dık la rı nı, ço ğu za -
man da bir ta kım uy dur ma komp lo te ori le ri ile son de re ce de
ina na rak sa vu nu yor lar. Ken di za yıf lık la rı nı ört mek için, iyi
iş ler ya pan lar gi bi ça lış mak, ça ba la mak ve mü ca de le et mek
ye ri ne en ko lay yo lu se çi yor lar ve ken di le ri ni kö tü his set me -
le ri ne ne den olan o in san la rı ve ya pı lan la rı kü çült me ye ça lı -
şı yor lar. Ka lıp cüm le ler le ve ba sit kur gu lar la dü şün me nin
öte si ne geç mek te zor la nan bu kit le nin ara sın da son de re ce
güç lü bir ile ti şim ağı var ve ne ya zık ki ken di le ri ni dol du ru -
şa ge tir me ka pa si te le ri çok yük sek. Öy le ki, bu çem be re bir
gi rer se niz çık ma nız çok zor. 

Meş hur fık ra dır; Ce hen nem de her ül ke va tan daş la rı için ay rı
bir ka zan kay nar ken, ka zan la rın ba şın da da içe ri den kim se
dı şa rı ka ça ma sın di ye bir ze ba ni bek ler miş. Bir tek Türk le rin
ka za nın da ze ba ni yok muş. Ne de ni so rul du ğun da şu nu söy le -
miş ler; O ka zan Türk le rin ka za nı dır, on la ra ze ba ni ye ge rek
yok, iç le rin den bi ri çık ma ya kalk tı mı, aşa ğı dan bi ri le ri çe ker
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on la rı ge ri ye na sıl ol sa... Bu in san la ra söy le ye ce ğim şey;
“Bir bi ri mi zin ba şa rı sın dan gu rur duy ma lı yız. Biz den bi ri bir
şey ba şar dı mı, ken di miz ba şar mış gi bi se vin me li yiz. Ken di
za yıf lık la rı nı zı bas tır mak için, ça lı şıp ça ba la mak ve ken di ni -
zi ge liş tir mek ye ri ne, en ko lay yo lu se çe rek as lın da ül ke ni ze,
sev di ği ni zi id dia et ti ği niz şe ye en bü yük za ra rı ve ri yor su nuz.
Bu çe liş ki yi fark edin ar tık. Ya zık olu yor bu mem le ke te...”

4. Etik de ğer ler ve hu ku ka say gı ko nu la rın da bü yük ek sik le ri
olan ya zı lı, gör sel ve işit sel med ya mız da bir şe kil de bir kö şe
ba şı tut muş olan ve ken di le ri ni öne çı ka ra cak hiç bir fır sa tı
ka çır ma ya cak ka dar dü şün ce siz söz de med ya men sup la rı -
mız. Bun lar ço ğu za man hak et me dik le ri yer ler de ol duk la rı,
da ha doğ ru su ki şi lik le rin de ki za fi yet ve bun dan kay nak la nan
kul la nı la bi lir lik le ri ne de niy le o po zis yon la ra özel lik le ge ti ril -
dik le ri için, o ye ri hak et tik le ri ni gös te re bil mek adı na, ço ğu
za man hır çın laş ma yı ve son de re ce sert ve küs tah ifa de ler
kul lan ma yı, duy gu suz ve acı ma sız ca her şe yi kri tik et me yi
bir ma ha ret ola rak al gı lı yor lar. So nuç; “med ya nın eli ne dü şe -
nin vay ha li ne” şek lin de bir tab lo ola rak çı kı yor kar şı mı za.
Bu in san la ra söy le ye ce ğim şey; “Hâlâ doğ ru yo lu se çe bi lir si -
niz, bi raz ol sun vic da nı nı za ku lak ve rin, bu ül ke za ten bin bir
güç lük le sı ra dı şı iş ler ya pan kim lik ler ye tiş ti re bi li yor. Bu in -
san la rı, bu ku rum la rı bu ka dar hoy rat ça har ca ma ya de vam
eder sek, ge le cek te ger çek ten bu tür in san la ra ih ti ya cı mız ol -
du ğun da, çok zor bu lu ruz on la rı. Bu nu siz de is te mez si niz...”

5. Mes le ki kıs kanç lık ve ya bir di ğer de yiş le pro fes yo nel kıs -
kanç lık için de olan lar. Bu in san lar ve ku rum lar ne ya zık ki
be nim ve AKUT’un gö rev ve he def le riy le doğ ru dan et ki le -
şim için de olan lar dır. Ay nı he def le re odak lan dı ğı mız için,
yan lış bir ön ka bul le ken di le ri ni bi ze kar şı ra kip ola rak ta -
nım la mak ta ve bu re ka be ti de ne ya zık ki yi ne biz de az rast -
la nan bir şe kil de ol du ğu gi bi ka zan –ka zan iliş ki si için de, ya -
pı cı ve ge liş ti ri ci ola rak de ğil de, ka zan– kay bet iki le mi içe -
ri sin de yı kı cı bir kur guy la ya şa ma yı ter cih et mek te dir ler. On -
la ra gö re bi zim ka zan cı mız, ya ni ba şa rı mız, on la rın kay bı,
ya ni ba şa rı sız lı ğı dır. Bu an la yı şa gö re bu nun tam ter si de
doğ ru dur. Oy sa biz de ba şar sak, on lar da ba şar sa, ka za nan;
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en kaz al tın dan ve ya çığ al tın dan ve ya bil mem han gi be la dan
can lı ola rak kur ta rı lan ve ai le siy le –sev dik le riy le ye ni bir
öm re ka vuş tu ru lan bu mem le ke tin ev lat la rı dır ve ya bu mem -
le ke te ka zan dı rıl mış her han gi bir ulu sal ya da ulus la ra ra sı ba -
şa rı dır. Bu in san la ra söy le ye ce ğim şey ise; “Dü şün ce bi çi mi -
ni zi de ğiş tir mek zo run da sı nız. Biz ler bir bi ri mi zin düş ma nı
ya da ra ki bi de ği liz, kim ba şa rır sa ba şar sın ka za nan mil le ti -
miz, dev le ti miz ola cak tır. Kim ba şa ra maz sa yi ne ay nı şe kil -
de, mil let, dev let kay be de cek tir. Biz ler ne ka za nan ne kay be -
de niz, sa de ce hiz met eden oyun cu la rız...”

6. Yi ne dev let ku rum la rı içe ri sin de et ki li po zis yon lar da yer alan
ama ne ya zık ki yu ka rı da ki grup ka dar iyi ni yet li ol ma yan,
sa yı la rı ke sin lik le da ha az olan, dev let sev gi si ni sa de ce dı şa -
rı ya gös ter me lik ola rak uy gu la yan, as lın da ken di kol tu ğu nu
ko ru mak tan baş ka hiç bir dü şün ce si ol ma yan ve hiç bir şe kil -
de hak et me di ği ama bir şe kil de iş gal et ti ği o kol tu ğu ko ru -
mak için her tür lü do la bı çe vir me ye me yil li in san lar. Bu in -
san lar ne ya zık ki ha ma set ede bi ya tın da çok iyi dir ler ve pro -
fes yo nel ya lan cı dır lar. Et raf la rın da ki dev let sev gi si yük sek
ama kandırılmış kit le yi de çok et ki li bir şe kil de, gö rü nür de
dev le ti ko ru mak adı na ama as lın da ta ma men ken di çı kar la rı
ve kol tuk la rı nı kap tır ma mak için her yö ne doğ ru ha re ket len -
di re bi lir ler. Bu tip ler le ne ya zık ki uz laş ma ara lı ğı mız çok
dar dır, on la ra söy le ye ce ğim şey; “Biz han cı yız, siz yol cu, biz
bu top rak la rın sa hi bi yiz, siz ise kü pü nü dol dur mak tan baş ka
dü şün ce si ol ma yan za val lı lar sı nız. Bir gün ge le cek o çok
sev di ği niz kol tuk lar dan sö kü lüp atı la cak sı nız, biz ise her za -
man, ko nu mu muz ne olur sa ol sun mem le ke timizi bek le ye ce -
ğiz.” 

7. Med ya mı zın be lir li önem li yer le ri ne bü yük maaşlarla özen le
iliş ti ril miş ve gö rev le ri, in sa nı mı zın zi hin ha ri ta la rın da olum -
lu yön de olu şa bi le cek her tür lü de ği şi mi ve ge li şi mi en gel le -
mek olan, ken di le ri ni ay dın ola rak ta nım la yan ama en çok
yap tık la rı ka dın, yemek ve fut bol mu hab be ti olan ve ka lıp
dü şün ce ler den baş ka bir şey üre te me yen med ya men sup la rı -
mız. Bu in san lar ne ya zık ki son de re ce teh li ke li ler. Bü yük
bir gü ce ve az rast la nır bir do ku nul maz lı ğa sa hip ler ve ge le -
nek sel me tod lar la on lar la ba şa çı ka bil mek ne re dey se im kân -
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sız dır. Bu tip ler al dık la rı emir le bir kez si zi yok et me ye ka rar
ver di ler mi, işi niz çok zor. İna nıl maz ya lan la rı ve id di ala rı,
hiç bir so rum lu luk ta şı ma dan her gün mil yon lar ca in sa na
ulaş tı ra bi li yor lar. Tür ki ye’nin et kin bir hu kuk sis te mi ol ma -
ma sın dan da fay da la na rak son de re ce fü tur suz ca ha re ket ede -
bi li yor lar. Bu tip le re ne ya zık ki söy le ne cek faz la şey yok.
Bun lar za ten sa tı lık ka lem le ri ve ne re ye ait ol duk la rı bel li ol -
ma yan sa da kat le ri ile uz laş ma ara lı ğı na sa hip ol ma dı ğı mız
in san lar. Bun lar la sa de ce dik du ra rak ve as la pes et me ye rek,
işi ni zi her ne ise en iyi şe kil de yap ma ya de vam ede rek mü ca -
de le ede bi lir si niz; biz de öy le ya pı yo ruz... Yi ne de şu nu söy -
le ye bi li rim; “Eli niz den ge le ni ar dı nı za koy ma yın, ne geç miş -
te, ne bu gün, ne de ge le cek te, eli niz de ki bü tün gü ce rağ men
si zin gi bi ler den kork ma dık ve kork ma ya ca ğız. Bir gün bu
mil let iha net le ri ni zi su ra tı nı za çar pa cak tır.”

8. Son ola rak bir de en teh li ke li le ri olan ve son yıl lar da ka fa la -
rı nı yer al tın da ki giz li in le rin den çı kar mak için uy gun or ta mı
bu lan Ata türk düş ma nı, re jim kar şı tı ve cum hu ri ye tin ka za -
nım la rıy la so run la rı olan lar var sı ra da. Bun la rın da bi ze ve
bi zim gi bi le re olan düş man lı ğı ne ya zık ki çok et ki li. Ge rek -
çe le ri de tü zü ğü mü ze bi le yaz dı ğı mız ve her ha re ke ti miz de
bü yük özen gös ter di ği miz Ata türk il ke ve dev rim le ri ne olan
ko şul suz bağ lı lı ğı mız. Tut tuk la rı kö şe baş la rın dan hiç bek le -
me di ği niz şe kil ler de kar şı nı za çı ka bi li yor ve ak lı nı za hiç gel -
me ye cek, hiç tah min et me di ği niz en gel ler çı ka ra bi li yor lar.
Ba zen mem le ke tin her han gi bir kö şe sin den, ba zen ta Ame ri -
ka’dan in san la rı mı zın ka fa la rı nı ka rış tı ra bil mek için de zen -
for mas yon –kir li bil gi ça lış ma la rıy la sal dı ra bi li yor lar. Ba zen
de el le rin de ki gü cü si zi pa si fi ze et mek ve mil le ti niz le ara nız -
da ki ba ğı ko part mak için fü tur suz ca kul la na bi li yor lar. Bun lar
bil di ği niz gi bi sa de ce biz le re de ğil, Ata türk çü kim li ği ni öne
çı ka ran ki şi ve ku rum lar dan diş ge çi re bil dik le ri ne acı ma sız -
ca sal dı rı yor lar. Bun la ra söy le ye cek sö züm şu dur; “Ateş le
oy nu yor su nuz, ateş ısıttığı gibi yakar da...”

Bun lar be nim yo rum la ya bil dik le rim, ben zer sü reç ler hat ta
bin be te ri ni ya şa yan lar da var bu ül ke de. İle ri de bu gün le rin ana -
liz le ri uz man lar ta ra fın dan na sıl ol sa ya pı la cak tır. Be nim ki ni iyi
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ni yet le ya pı lan ama tör bir ön ça lış ma ola rak ka bul edin.

Bu ör nek ler ne ya zık ki ha ya tım da hiç de azım sa na cak se vi -
ye de de ğil. Bu sü reç te en sağ lık lı yo rum lar dan bi ri ni, 6 Mart
2000 ta ri hin de; “Na suh Mah ru ki’yi har ca ma nın za ma nı gel di”
baş lı ğıy la o gü nün Ye ni Şa fak ga ze te si ya za rı, bu gü nün Baş ba -
kan Da nış ma nı, Ömer Çe lik yap tı; Dev le te sır tı nı da ya ma dan,
‘ken di ba şı na bir de ğer’ ola bi len le rin ‘ica bı na bak mak’ için dev -
let gü cü nü kul lan ma ya ço ğu kez ge rek kal mı yor. 

Ne za man ola cak di ye me rak la bek li yor dum, de mek ki za ma nı
gel miş. Za ma nı gel di ği ne gö re, Na suh Mah ru ki’yi har ca ma nın
tam za ma nı. He pi mi ze ko lay gel sin. Bu nun da al tın dan kal ka ca -
ğız in şa al lah. 

Bu nu yap mak için çok zor lan ma ya ca ğız ta bii. Adam har ca -
mak için sü rek li ‘bi le nen’ ve sü rek li ‘ta ze le nen’ tec rü be le ri miz her
za man ki eş siz yol gös te ri ci li ği ni esir ge me ye cek kuş ku suz. 

Si ya set te, aka dem ya da ve spor da çek ti ği miz ge le nek sel ‘nu -
ma ra la rı’ çek me nin, bü tün hü ner le ri mi zi gös ter me nin tam za ma -
nı. 

Ön ce lik le Na suh Mah ru ki’nin ‘iyi bir dağ cı ol ma dı ğı nı’ is pa ta
gi ri şe cek le rin bü tün en gin tec rü be le riy le or ta ya çı ka cak la rı nı bek -
le me li yiz, di ye dü şü nü yor dum. Fa kat faz la bek le me den ama bu se -
fer da ha şa şır tı cı ‘it ham bi çim le ri’ çık tı or ta ya. ‘Uz man lık uz ma nı’
bir ga ze te ci, Na suh Mah ru ki’nin as lın da dağ cı ol ma dı ğı nı, ‘pa ra yı
bas tı ran her ke sin’ ay nı spor tif ba şa rı la rı el de ede bi le ce ği ni ima
eden açık la ma lar da bu lun du. Ne de ol sa bü tün dün ya nın ba şa rı lı
bul du ğu nu ba şa rı sız say ma ‘iş ta hı na’ ve ka bi li ye ti ne sa hip olan la -
rın gü nü bu gün. Dün ya nın ‘Kar Le opa rı’ un va nı na la yık gör dü ğü
Na suh Mah ru ki’nin ha ya tı nın sah te lik ler le örü lü ol du ğu nu is pat et -
mek, ye te ne ğe, ak la ve gi ri şim ci li ğe düş man bi lu mum ‘kö şe tu tu -
cu la rı’ ra hat la ta cak.

Dev let dı şın da hiç bir kuv vet ve kud re ti an lam lı bul ma yan,
dev le tin hi ma ye si dı şın da ki her ba şa rı yı ‘ne ta me li’ say ma ya yat kın
olan ve top lu mun iç ten lik le sa hip len di ği her ki şi yi ‘kuş ku lu’ bu lan
‘zi hin sel ge le nek’, tam za ma nın da gös ter di ba şı nı. Bu ‘zi hin sel
he ge mon ya’ bir ke re da ha ça lı şı yor ve çok uzun za man dan be ri
bü tün an lam sız tar tış ma la rın üs tü ne çı ka rak ve ‘ba şa rı lı’ sa yıl ma -
nın ‘çü rü müş’ kri ter le ri ni önem se me ye rek iş gö ren bir genç ada -
mı da ha ‘göm me ye’ ça lı şı yor. Te le viz yon da ku ru lan ‘halk mah ke -
me si’nde, ar ka da şı nı kay bet miş bir in sa nı ko nuy la il gi si ol ma yan
‘açık la ma la ra’ zor la yan bu kül tür, açık ça sı bu mem le ket te ki bir sü -
rü be la nın bir nu ma ra lı so rum lu su dur. Bu kül tü rün ‘fo kur da ma sın -
dan’ ka ri yer dev şi ren, mi de dol du ran ve kö şe tu tan kim var sa, bir
ke re da ha, en kaz al tın da in san kur ta rır ken İs tan bul’da ve fat eden
an ne si nin acı sı nı bi le ha yat kur tar mak tan ge ri dur mak için bir ve -
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si le say ma yan bu genç ada ma ‘iti raf et, as lın da san dı ğı mız ka dar
doğ ru de ğil sin, as lın da sen de de fo lu sun, de ğil mi?’ yol lu it ham -
lar da bu lu nu yor. Bu it ham lar, bu kül tü rün ve onun bes le di ği si ya -
sal dü ze nin ru hu de ğil mi as lın da? Evet, öz gür lük le re de ğil, so -
rum lu luk la ra vur gu ya pan oto ri ter ana ya sa nın ru hu dur, bu it ham
ge le ne ği... 

So run da bu za ten. Her ko nu da stan dar tı yük sel ten le re, ye ni
bir se vi ye yi tem sil eden le re sal dı ran si ya sal kül tür de bu ra dan bes -
le ni yor ya da bu ‘ruh ha li ne da ya na rak’ ege men li ği ni sür dü rü yor...
Top lum sağ lı ğı için ya rar lı olan bir kan kam pan ya sı nı asa yiş prob -
le mi ha li ne so kan, dep rem böl ge sin de ki yar dım fa ali yet le ri ni ‘iç
teh dit’ ko nu su ha li ne ge ti ren ref leks ler, bu se fer Na suh Mah ru ki is -
mi et ra fın da ki olum lu ha va yı da ğıt ma ya ka rar lı gö zü kü yor. Bu ka -
rar lı lı ğı tem sil eden le rin, si ya sal kav ra yış dü ze yin de ‘oto ri ter’ olan
ne var sa ona sa hip len me le ri de te sa düf de ğil bu yüz den. 

Os man lı, pa di şa hın ka riz ma sı ile ya rı şır ha le ge len ya da güç
ba kı mın dan özerk leş me ye baş la yan her Bey lik ba şı nı, dev le te sa -
da ka tin den kuş ku du yu la cak bir dav ra nı şı ol ma sa bi le he men ‘iç
teh dit’ un su ru sa yar ve ica bı na ba kar dı. Bu, Cum hu ri yet’e ay nen
mi ras kal dı, ama da ha da in ce lik li ha le ge le rek. Dev le te sır tı nı da -
ya ma dan, ‘ken di ba şı na bir de ğer’ ola bi len le rin ‘ica bı na bak mak’
için dev let gü cü nü kul lan ma ya ço ğu kez ge rek kal mı yor. Sır tı nı
dev le te da ya ma dan ya da bi li nen ka ri yer el de et me yol la rın dan
geç me den ‘ken di ba şı na bir de ğer’ ola bi len le rin ‘ica bı na bak mak’
için ‘ano nim ruh ha li’ bir kö şe de bek li yor ve bu ruh ha lin den ‘bes -
le nen ler’ en uy gun za man la ma da sah ne al ma yı çok iyi bi li yor. 

Kur tar dı ğı can la rın kalp le ri nin en mu te na kö şe sin de yer al mış
olan İs ken der Iğ dır’a rah met di li yor, Na suh Mah ru ki’ye hem kay -
bet ti ği ar ka da şı için baş sağ lı ğı di li yor, hem de uğ ra dı ğı suç la ma lar
için geç miş ol sun di yo rum. Mah ru ki, uma rım, ‘fer man pa di şa hın -
sa, dağ lar bi zim dir’ sö zü nün bu top rak lar da söy len di ği ni unut -
maz... 

Ömer Çe lik’in çok gü zel ya ka la dı ğı bu teh li ke li an la yı şı, ba kın
İl lu mi na ti ki ta bı nın ya za rı Wes Pen re, “Kü re sel Sat ranç Oyu nu”
ad lı ma ka le sin de na sıl bir kaç adım da ha ile ri ye gö tü rü yor;

On lar ken di le ri ni, ko yun la rı sü rü de tu tan ço ban lar ola rak ta -
nım lar lar. Te rör ve kor kuy la uzun sü re dir teh tid edi len ve (bu
gü ven siz lik yü zün den) bir bi ri ni sü rek li kont rol eden in san lar,
ha yat la rı nı sür dür me ve ya şam mü ca de le si ile o ka dar meş gul -
ler dir ki; İl lu mi na ti, zi hin kont ro lü al tın da ki kit le le rin ara da or -
ta ya çı kan asi le ri ken di iç le rin de hal le de cek le ri ne gü ve nir. Ne
ya zık ki kıs men de ol sa hak lı lar.
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Bu ra da ifa de edil me ye ça lı şı lan şey; ge le cek kor ku su, te rör
kor ku su, gü ven siz lik, so nu gel mez ve gi de rek yoz la şan bir eğ -
len ce an la yı şı, ha ya tın mer ke zi ne otur tu lan fut bol ve yön len di -
ril miş TV gi bi zih ni uyuş tu ran, ak lı bu lan dı ran ve sağ lık lı iş le -
me si ni en gel le yen enst rü man lar la zih ni kont rol edi len ve ay nı
şe kil de ay nı ka lıp lar la dü şün me si sağ la nan kit le le rin, de va mı nın
ken di ya rar la rı na ol du ğu nu san dık la rı dü ze ni de ğiş tir mek is te -
yen yol gös te ri ci le ri, ufuk açı cı la rı ken di el le riy le hal let tik le ri -
dir. Dün ya nın he men her ye rin de ol du ğu gi bi Tür ki ye’de yıl lar -
dır ya şa nan da as lın da bun dan baş ka bir şey de ğil. Top lu mun es -
ki, köh ne, ha ta lar ve ek sik ler le do lu zi hin ha ri ta sı nı de ğiş tir me -
ye, dü zelt me ye, iyi leş tir me ye kal kan kim var sa, ki bun lar hiç bir
kar şı lık bek le me den, ha yat la rın da hiç gör me dik le ri ve bir da ha
da hiç gör me ye cek le ri in san lar için ken di bi ri cik var lık la rı nı bi -
le teh li ke ye at mak tan çe kin me yen dep rem kah ra man la rı da hi ol -
sa lar du rum de ğiş mez, mut la ka bir yo lu bu lu nup top lu mun önü -
ne su na bi le cek le ri açı lım la rın dur du rul ma sı ge re kir. İş te Wes
Pen re’nin bah set ti ği bu asi le ri hal let mek için on la rın dev re ye
gir me si bi le ge rek mez, zi hin kont ro lü nün ül ke de ki ta şe ron la rı
bu nu bi linç li ve ya bi linç siz ya par lar on lar adı na. 

Bi linç siz le ri de özel lik le ek le mek is te dim, çün kü as lın da va -
ta nı nı ve mil le ti ni se ven ama sev gi si ni an cak bu şe kil de ifa de
ede bi len kir li bil gi ler le kan dı rıl mış bü yük kit le hâ lâ kur ta rı la bi -
lir; ki on la rın kur tu lu şu ül ke nin kur tu lu şu ola cak tır. 

Bir ta raf tan da med ya yı hak kım da iyi ha ber ya par ken, över -
ken, ye re gö ğe sığ dı ra maz ken se ven, “oh ne gü zel Türk Med ya -
sı bi zi as lan, kap lan, kah ra man gös ter di” de yip de, iş ler ter se
dön dü ğün de bü tün su çu med ya ya atı yor muş zan ne dil me si ni de
is te mi yo rum. Bu ra da ha ber ci nin sa hip ol du ğu yo rum ya pa bil me
öz gür lü ğü dı şın da ki ha ber ver me so rum lu lu ğu nu di le ge tir me ye
ça lı şı yo rum. Sev gi mi zi de, eleş ti ri mi zi de, tak di ri mi zi de, kız -
gın lı ğı mı zı da her za man ta raf sız, adil ve top lu ma fay da - za rar
ek se nin de de ğer len di re rek, etik de ğer le ri mi zin için de ka la cak
şe kil de di le ge tir me li yiz di ye dü şü nü yo rum. Eleş ti ril me ye, suç -
lan ma ya, ge re kir se yap tık la rı mın, yap tık la rı mı zın so nu cun da
be del öde me ye de her za man ha zı rım ve ha zı rız ama bu nun öl -
çü sü nün ki şi sel lik ten uzak, nes nel, adil ve ah la ki de ğer ler için de
ol ma sı nı is ti yo rum. 
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Bun la rın be nim şah si so ru num ol ma dı ğı nın çok açık bir şe -
kil de far kın da yım. Bu kont rol süz güç ten ve hu kuk sis te mi mi zin
za fi yet le ri yü zün den, ben den çok da ha faz la za ra ra uğ ra yan o
ka dar çok in san var ki bu ül ke de. Aziz ve yü ce mil le tim, bun la -
rı ya şa dık ça ve gör dük çe, sı ğı na bi le ce ği miz bir tek yer kal dı ğı nı
dü şü nü yo rum, o da bü yük ön der Ata türk’ün Genç li ğe Hi ta be si
ve Bur sa Söy le vi. 

Bun dan son ra yo lu mu(zu) bu çiz gi be lir le ye cek... 
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GENÇ Lİ ĞE Hİ TA BE

Ey Türk genç li ği! 

Bi rin ci va zi fen, Türk is tik la li ni, Türk Cum hu ri ye ti ni, ile -
le bet, mu ha fa za ve mü da faa et mek tir. 

Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li nin ye ga ne te me li bu dur. Bu
te mel, se nin, en kıy met li ha zi nen dir. İs tik bal de da hi, se ni,
bu ha zi ne den mah rum et mek is te ye cek, da hi li ve ha ri ci,
bed hah la rın ola cak tır. Bir gün, is tik lal ve cum hu ri ye ti mü -
da faa mec bu ri ye ti ne dü şer sen, va zi fe ye atıl mak için, için de
bu lu na ca ğın va zi ye tin im kân ve şe ra iti ni dü şün me ye cek -
sin! Bu im kân ve şe ra it, çok na mü sa it bir ma hi yet te te za hür
ede bi lir. İs tik lal ve cum hu ri ye ti ne kas te de cek düş man lar,
bü tün dün ya da em sa li gö rül me miş bir ga li bi ye tin mü mes -
si li ola bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz va ta nın bü tün ka le le -
ri zap te dil miş, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril miş, bü tün or du la rı
da ğı tıl mış ve mem le ke tin her kö şe si bil fi il iş gal edil miş ola -
bi lir. Bü tün bu şe ra it ten da ha elim ve da ha va him ol mak
üze re, mem le ke tin da hi lin de ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve
da la let ve hat ta hı ya net için de bu lu na bi lir ler. Hat ta bu ik ti -
dar sa hip le ri şah si men fa at le ri ni, müs tev li le rin si ya si emel -
le riy le tev hit ede bi lir ler. Mil let, fakr ü za ru ret için de ha rap
ve bi tap düş müş ola bi lir. 

Ey Türk is tik ba li nin ev la dı!

İş te; bu ah val ve şe ra it için de da hi, va zi fen, Türk is tik lal
ve cum hu ri ye ti ni kur tar mak tır! 

Muh taç ol du ğun kud ret, da mar la rın da ki asil kan da
mev cut tur.

GA Zİ MUS TA FA KE MAL ATA TÜRK 



BUR SA SÖY LE Vİ

Türk Gen ci, dev rim le rin ve cum hu ri ye tin sa hi bi ve bek çi si -
dir. Bun la rın ge re ği ne, doğ ru lu ğu na her kes ten çok inan mış -
tır. Yö ne tim bi çi mi ni ve dev rim le ri be nim se miş tir. Bun la rı
güç süz dü şü re cek en kü çük ya da en bü yük bir kı pır tı ve bir
dav ra nış duy du mu, “Bu ül ke nin po li si var dır, jan dar ma sı
var dır, or du su var dır, ada let ör gü tü var dır” de me ye cek tir. El -
le, taş la, so pa ve si lah la; ne si var sa onun la ken di ya pı tı nı
ko ru ya cak tır.

Po lis ge le cek, asıl suç lu la rı bı ra kıp, suç lu di ye onu ya ka -
la ya cak tır. Genç, “Po lis he nüz dev rim ve cum hu ri ye tin po -
li si de ğil dir” di ye dü şü ne cek, ama hiç bir za man yal var ma -
ya cak tır. Mah ke me onu yar gı la ya cak tır. Yi ne dü şü ne cek,
“de mek ada let ör gü tü nü de dü zelt mek, yö ne tim bi çi mi ne
gö re dü zen le mek ge rek”

Onu hap se ata cak lar. Ya sal yol lar la kar şı çı kış lar da bu -
lun mak la bir lik te ba na, baş ba ka na ve mec li se telg raf lar
yağ dı rıp, hak sız ve suç suz ol du ğu için sa lı ve ril me si ne ça lı -
şıl ma sı nı, kay rıl ma sı nı is te me ye cek. Di ye cek ki, “ben inanç
ve ka na ati min ge re ği ni yap tım. Ara ya gi ri şim de ve ey le -
mim de hak lı yım. Eğer bu ra ya hak sız ola rak gel miş sem, bu
hak sız lı ğı or ta ya ko yan ne den ve et ken le ri dü zelt mek de
be nim gö re vim dir.”

İş te be nim an la dı ğım Türk Gen ci ve Türk Genç li ği! 

GA Zİ MUS TA FA KE MAL ATA TÜRK
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EK: 41

Posta gazetesi, 23.08.1999

Sabah gazetesi, 23.08.1998 �

Posta gazetesi, 23.08.1999
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EK: 42

Ra di kal ga ze te si, 25.08.1999

�

Hür ri yet ga ze te si, 28.08.1999
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Cum hu ri yet gazetesi, 01.09.1999

EK: 43
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Milliyet gazetesi, 17.10.2005

Zaman gazetesi, 17.10.2005

Vatan gazetesi, Ekim 2005

EK: 44
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Gözcü gazetesi, Ekim 2005
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Gözcü gazetesi, 11 Ekim 2005

AKUT, Pakistan depreminde

EK: 45
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EK: 46

Vatan gazetesi, 02.05.2005

Almanya basını, 02.05.2003
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EK: 47

Bingöl yerel basınından seçmeler...
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Bingöl yerel basınından
seçmeler...
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EK: 48

Yeni Asır gazetesi, 23.05.2001
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Sabah gazetesi, 24.05.2001
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Ye ni As ya ga zetesi, 07.07.1998

EK: 49
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EK: 50

Sa bah ga ze te si, 14.10.2000
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AKUT Niğde Ekip liderine yollanan tehdit mektubu

EK: 51
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EK: 52

Hürriyet ga ze te si,
03.03.2000
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Hürriyet ga ze te si, 06.03.2000

EK: 53
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Hürriyet ga ze te si, 05.04.2000

EK: 54

EK: 55

Hürriyet ga ze te si,
03.04.2000
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Yeni Asır ga ze te si, 18.04.2000

EK: 56

Hürriyet ga ze te si, 18.04.2000
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Hürriyet ga ze te si, 24.04.2000

EK: 57
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Hürriyet ga ze te si, 24.04.2000
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EK: 58

Akşam ga ze te si, 07.03.2000

Akşam ga ze te si, 29.03.2000

Zaman ga ze te si, 07.03.2000



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 413

Akşam ga ze te si, 29.03.2000



❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏414

EK: 59

Milliyet ga ze te si, 23.04.2000

Milliyet ga ze te si, 25.04.2000



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 415

EK: 60

Sa
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0
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EK: 61

Sabah ga ze te si, 07.04.2000



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 417

EK: 62

Sabah ga ze te si, 07.05.2000



❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏418

Hıncal Uluç Davası icra tutanağı...

EK: 63



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 419

Küptepe Okulu onarımı dosya kapağı

Onarım öncesi okul ve öğrenciler

EK: 64



❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏420

Kurmay Albay Murat Kayhan’dan gelen yazılar...

Küptepe okulunun
onarımdan sonraki

hali.

Küptepe okulu onarım
öncesi 



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 421

Harcama
tutanakları

Küptepe Okulu NM
adına harcama

kalemleri

�
�
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EK: 65



❏  Karşılaştığımız Zorluklar ❏ 423

Sabah gazetesi, 26.09.2002

� �
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